PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS COLABORADORES
Informações
A Escola Profissional de Espinho (ESPE), no cumprimento das suas obrigações legais, tem de recolher dados
pessoais dos seus colaboradores.
A ESPE é obrigada a fornecer dados pessoais dos seus colaboradores às seguintes entidades: DGEEC,
Autoridade Tributária, Segurança Social/Caixa Geral de Aposentações.
•

Dados solicitados pela DGECC:
 Colaboradores docentes - Nome, n.º do documento de identificação, nacionalidade, data de
nascimento, sexo, formação académica, se tem funções letivas, código postal da residência, grupo de
docência, vínculo contratual, horas da componente letiva, horas da componente não letiva e as turmas
que leciona.
 Colaboradores não docentes - Nome, n.º do documento de identificação, nacionalidade, data de
nascimento, sexo, formação académica, código postal da residência, vínculo contratual, função no
estabelecimento de ensino.

• Dados solicitados pela Autoridade Tributária:
 Colaboradores - nome, morada, NIF, n.º segurança social e/ou CGA, montantes pagos pelo
estabelecimento de ensino.
• Dados solicitados pela Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações

 Colaboradores - nome, morada, NIF, n.º segurança social e/ou CGA, montantes pagos pelo
estabelecimento de ensino.
Consentimento
Eu __________________________________________________, portador/a do BI/CC com o n.º de
Identificação Civil ___________________, colaborador/a na ESPE declaro ter sido informado/a que os meus
dados pessoais serão tratados pela Escola em execução do contrato de trabalho/ prestação de serviços
celebrado e que serão transmitidos aos organismos do Ministério da Educação, do Ministério das Finanças e
do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, respetivamente, em cumprimento de obrigações
legais do estabelecimento de ensino.
Fui também informado/a que estes dados pessoais serão conservados permanentemente em cumprimento da
lei (Portaria nº 1310/2005, de 21 de dezembro) e que tenho o direito de solicitar o acesso aos mesmos, requerer
a sua retificação e a sua portabilidade. Fui ainda informado/a que tenho direito de reclamação para a Comissão
Nacional de Proteção de Dados.
Data: ___/___/_______
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Assinatura: ______________________________________________

