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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

COLABORADORES 

Eu __________________________________________________, portador/a do BI/ CC com o n.º de 
Identificação Civil ___________________, declaro que me obrigo a cumprir as regras e procedimentos da 
Escola Profissional de Espinho respeitantes à proteção de dados pessoais, nomeadamente e em relação a 
dados pessoais dos alunos, suas famílias e outros colaboradores do estabelecimento de ensino:  
 

• não recolher, consultar, tratar e/ou armazenar dados pessoais e informações para além das estritamente 
necessárias ao exercício das minhas funções;  

• não recolher, tratar e/ou armazenar dados pessoais sem as devidas medidas de segurança;  

• não divulgar dados pessoais a terceiros, salvo outros colegas deste estabelecimento de ensino e só dentro 
do estritamente necessário ao exercício da minha atividade neste estabelecimento de ensino;  

• recolher apenas os dados pessoais dos alunos que sejam estritamente necessários para o exercício da 
minha atividade neste estabelecimento de ensino e seguindo os procedimentos instituídos.  

 
Mais me obrigo a, em matéria de segurança dos dados pessoais:  
 

• não partilhar e manter protegidas as minhas passwords e códigos de acesso às instalações e aos sistemas 
do estabelecimento de ensino;  

• não partilhar com ou conceder acesso a ninguém ao correio eletrónico que uso para fins profissionais;  

• proteger todos os meus ficheiros que contenham dados pessoais, usando password robusta para abertura 
e edição;  

• não instalar software não autorizado em qualquer computador ou outro dispositivo que uso na minha 
atividade profissional;  

• não abrir mensagens de e-mail com origem desconhecida e/ou com anexos que incluam ficheiros 
executáveis, salvo se de origem fidedigna e se não indiciarem claramente ser phishing ou malware;  

• não criar cópias ou arquivos contendo dados pessoais salvo se estiver para tanto expressa e 
especificamente autorizado.  

 
Na cessação da minha relação com o estabelecimento de ensino, obrigo-me a:  
 

• eliminar definitivamente todos os dados pessoais de alunos, encarregados de educação ou colaboradores 
do estabelecimento de ensino que tenha em meu poder, incluindo os eventualmente existentes nos meus 
dispositivos pessoais que tenham sido utilizados no âmbito da minha função;  

• entregar à direção do estabelecimento de ensino todos os dados pessoais de alunos que possam estar 
em meu poder, em suporte físico ou digital, e que devam ser mantidos em arquivo pelo estabelecimento 
de ensino. 

 
Data: ___/___/_______                            Assinatura:  ______________________________________________ 

 

 


