
 
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DOS DADOS 

(CANDIDATOS E/OU ALUNOS) 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Regulamento (ue) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 

 
_______________________________________________________________________________________, 

titular do Cartão de Cidadão n.º ________, válido até ______/______/____________, declara para efeitos do 

disposto no artigo 6.º, n.º1, alínea a) do RGPD que dá o seu consentimento ao tratamento dos dados constantes 

dos documentos a seguir indicados e cuja cópia assinada se anexa à presente declaração: 

□ Boletim de candidatura 

□ Boletim de Matrícula 

□ Ficha de atualização de dados 

Mais declaro que fui informado que os dados recolhidos apenas serão utilizados para a apreciação do processo 

de candidatura, bem como ao acompanhamento e contextualização do aluno durante o curso em caso de 

aprovação da candidatura e subsequente inscrição/matrícula, os quais não serão transmitidos a terceiros senão 

ao abrigo do cumprimento de obrigações legais ou para fins de arquivo de interesse público, fins de investigação 

científica ou histórica ou fins estatísticos, com respeito pelo princípio da minimização dos dados e incluirão a 

anonimização ou a pseudonimização dos mesmos sempre que os fins visados possam ser atingidos por uma 

destas vias. 

 

Data:________ / ________ / _____________ 

 

Assinatura do Encarregado de Educação : _______________________________________________________ 

 

 

Para além das finalidades supra referidas, dou ainda o meu consentimento ao tratamento dos dados de contacto 

a outras empresas do grupo em que a entidade responsável pelo tratamento se insere para efeitos de: 

 

□ receção de informações sobre as ofertas educativas e/ou outros serviços prestados pela entidade responsável 

pelo tratamento e/ou empresas do grupo 

 

Data:________ / ________ / _____________ 

 

Assinatura do Encarregado de Educação :: ________________________________________________________ 

 

 

Autorizo a divulgação dos dados para efeitos de eventual auditoria e auscultação para efeitos de acreditação ou 

certificação dos cursos ou da entidade responsável pelo tratamento. 

 

Data:________ / ________ / _____________ 

 

Assinatura do Encarregado de Educação : ________________________________________________________ 

 

 

Autorizo a divulgação dos meus dados pessoais para efeitos de eventual estágio ou programa de intercâmbio de 

ensino, bem como integração profissional. 

 

Data:________ / ________ / _____________ 

 

Assinatura do Encarregado de Educação : _______________________________________________________ 

 

  



 
 

INFORMAÇÕES AO TITULAR DOS DADOS 
Regulamento Geral de Proteção de Danos 

Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 
 
Para efeitos das seguintes informações, considera-se: 
 

a) «Dados pessoais», informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada identificável 

uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo 

um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da 

identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular;  

b)  «Tratamento», uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por 

meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou 

alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a 

comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição; 

 

1. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais do titular pertence a Colégio Cesário Verde, pessoa coletiva n.º 501313877 

com sede na Av. Infante D. Henrique, Lote 3091950-421 Lisboa. 

2. Caso venha a ser designado pela entidade responsável pelo tratamento um encarregado de proteção de dados os contactos do mesmo 

serão comunicados ao titular por comunicação escrita. 

3. Os dados pessoais do titular são tratados apenas para efeitos de validação e apreciação da candidatura ao abrigo do disposto no artigo 6.º, 

n.º1, alínea b) do RGPD, podendo ainda ser tratados para efeitos de inscrição do candidato, execução do contrato de formação/pedagógico 

e futuro acompanhamento e contextualização do aluno durante a frequência do estabelecimento de ensino, caso a candidatura venha a ser 

aprovada, incluindo para comunicação e divulgação de todas as atividades escolares ou dinamizadas pelo estabelecimento de ensino por 

modo próprio ou em conjunto com terceiros. 

4. Os dados pessoais poderão ser divulgados a terceiros para efeitos de visitas de estudo ou participação em atividades de natureza 

pedagógica, desportivas ou lúdicas realizadas no estabelecimento de ensino ou em instalações de terceiros, quando estas tenham sido 

devidamente autorizadas.  

5. Os dados pessoais do titular serão conservados pelo prazo de vigência do processo de candidatura e apenas serão conservados após o 

seu termo se a esta se seguir a inscrição da criança, conservando-se os mesmos neste caso durante o prazo de prescrição e/ou caducidade 

de qualquer direito emergente da formação ou durante o tempo exigido pelo cumprimento de qualquer outra disposição legal a que entidade 

responsável pelo tratamento esteja obrigada. 

6. O titular dos dados tem o direito de solicitar à entidade responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem 

como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se 

opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados, devendo, para tal, dirigir comunicação para o endereço e e-mail: 

privacidade@cesarioverde-ensino.pt. 

7. Caso o titular dos dados venha a fornecer dados de que dependa o seu consentimento, por não serem necessários à execução da 

candidatura e/ou inscrição/matrícula e contrato de formação ou pedagógico, terá o direito de retirar o consentimento em qualquer altura, sem 

comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 

8. O titular dos dados tem o direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo em caso de violação das normas de proteção de dados 

pela entidade responsável pelo tratamento. 

9. Os seguintes elementos de identificação do candidato e dos titulares das responsabilidades parentais: nome completo, data de nascimento, 

estado civil, número de identificação civil, número de identificação fiscal, número de identificação da segurança social e morada, são 

elementos de identificação cuja comunicação à entidade responsável pelo tratamento são necessários à apreciação e processo de condução 

da candidatura e subsequente inscrição/matrícula, contrato de formação ou pedagógico, constituindo a sua comunicação uma obrigação do 

titular dos dados. 

10. O titular dos dados tem o direito de obter, sem demora injustificada, da entidade responsável pelo tratamento a retificação dos dados pessoais 

inexatos que lhe digam respeito, bem como a que os seus dados pessoais incompletos sejam completados, incluindo por meio de uma 

declaração adicional. 

11. O titular dos dados tem o direito de obter da entidade responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados pessoais, sem demora 

injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora injustificada, quando se aplique um dos seguintes motivos: 

a) os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; b) retirar o consentimento em 

que se baseia o tratamento dos dados nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea a) do RGPD, salvo se a sua conservação se revelar necessária 

para cumprimento de uma obrigação legal ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial. 

12. Os dados do candidato poderão ainda ser tratados quando legalmente exigível para fins de arquivo de interesse público ou para fins de 

investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos. 

13. Quando cessar a finalidade que motivou o tratamento, inicial ou posterior, de dados pessoais, a entidade responsável pelo tratamento 

procederá à sua destruição ou anonimização. 

 

Data:______________ 

Tomei conhecimento: _________________________  

    

(assinatura do(s) titular(es) dos dados/das responsabilidades parentais) 


