PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Informações
• Fui informado/a que os dados pessoais constantes deste formulário serão tratados pela Escola Profissional de Espinho (ESPE)
destinando-se à gestão de alunos.
• Fui informado/a que, nos termos da lei, os dados pessoais constantes deste formulário serão transmitidos aos organismos
competentes do Ministério da Educação, do Ministério das Finanças e das plataformas por estas entidades geridas, em cumprimento
de obrigações legais do estabelecimento de ensino.
• Fui informado/a que durante a execução do contrato de prestação de serviços educativos a ESPE irá recolher dados pessoais do
meu/minha educando/a referentes ao seu desempenho e progresso educativo, através dos seus colaboradores, e que estes dados
serão tratados, podendo ser transmitidos aos organismos do Ministério da Educação em cumprimento de obrigações legais do
estabelecimento de ensino.
• Fui informado/a que estes dados pessoais serão conservados permanentemente em cumprimento da lei (Portaria nº 1310/2005, de
21 de dezembro).
• Fui informado/a que tenho o direito de solicitar o acesso a estes dados pessoais, requerer a sua retificação e a sua portabilidade.
• Fui ainda informado/a que para qualquer dúvida ou reclamação respeitante a dados pessoais devo enviar um email para a ESPE
(geral@espe.pt) e que tenho direito de reclamação para a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Consentimentos






Declaro que dou o meu consentimento ao tratamento dos dados pessoais constantes deste formulário pela ESPE para as seguintes
finalidades:
•
Manter atualizado o Processo Individual do/a Aluno/a;
•
Emitir documentos oficiais ou comunicar dados em formato eletrónico, requerido pelas entidades da tutela;
•
Produzir pautas de avaliação;
•
Manter registos de assiduidade;
•
Comunicar avaliações e apreciações de competências, atitudes e comportamentos;
•
Instruir processos disciplinares;
•
Produzir atas de reuniões;
•
Contactar pais e/ou encarregados de educação.
Declaro que dou o meu consentimento para que, no âmbito da formação em contexto de trabalho, a ESPE faculte os dados de
identificação do meu/minha educando/a a entidades externas com quem está protocolado para a referida formação.
Declaro que autorizo a conservação, em arquivo, dos dados pessoais durante e após o período de tempo em que o meu/minha
educando/a for estudante da ESPE, para os fins legalmente previstos, designadamente emissão de certificados e de diplomas.

Declaro ainda que dou o meu consentimento à recolha de imagem e/ou voz do meu/minha educando/a e à utilização destes registos
pela ESPE para as seguintes finalidades:

 Jornal de Parede da ESPE;
 Jornal/revista/boletim/newsletter da ESPE;
 Página na internet da ESPE;
 Redes sociais da ESPE;
 Mostras formativas no exterior;
 Apresentações públicas.
Encarregado/a de Educação: ____________________________________________________________________
Aluno/a: _____________________________________________________________________________________
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