
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

O Regulamento Geral de Proteção de dados entrará em vigor no dia 25 de maio de 2018. 

Numa atitude de respeito escrupuloso pela privacidade e confidencialidade dos dados de toda 
a comunidade escolar e visitantes do nosso site o Externato “ A Ritinha” reconhece a 
importância de proteger os seus dados pessoais, independentemente da sua natureza. Por 
essa razão, desenvolvemos um conjunto de medidas de segurança que visam a proteção de 
dados de todos os nossos alunos, Encarregados de Educação, corpo docente / corpo não 
docente e também de todos aqueles que passam pelo site www.externatoaritinha.com.  

Nesta Política de Privacidade, explicamos qual a finalidade que damos aos seus dados, como os 
tratamos, com quem os partilhamos e durante quanto tempo os conservamos, bem como as 
formas de entrar em contacto connosco e de exercer os seus direitos. O utilizador deve ler 
com atenção a nossa Política de Privacidade, redigida de forma clara e simples, para facilitar a 
sua compreensão e decidir, de forma livre e voluntária, se pretende facultar os seus dados 
pessoais ao Externato “ A Ritinha”. 

  

 Os tipos de dados pessoais que recolhemos são: 

 Dados de identificação (ex. nome, números de documentos de identificação, 
nacionalidade, data e local de nascimento, género); 

 Dados de contacto (ex. morada, endereço eletrónico, número de telefone); 

 Situação familiar (ex. estado civil, número de dependentes); 

 Situação fiscal (ex. número de identificação fiscal, situação fiscal); 

 Educação e situação profissional (ex. nível de educação, profissão, identificação da 
entidade empregadora, remuneração); 

 Dados bancários, financeiros e transações (ex. identificação de contas bancárias); 

 Dados relacionados com os seus hábitos e preferências: 

 Dados relativos às suas interações connosco: através dos nossos serviços (presencial, 
telefónico, facebook, chats), do nosso site www.externatoaritinha.com, reuniões, 
contactos, correio eletrónico, entrevistas, contactos telefónicos; 

 Dados sobre a habitação (ex. tipo de habitação própria, arrendada, própria com 
hipoteca, encargos com a habitação, antiguidade na habitação) 

 Vídeo vigilância (incluindo CCTV) 

  

Podemos recolher, em situações específicas, os seguintes dados sensíveis, mediante o seu 
consentimento prévio expresso: 

 Dados de saúde: por exemplo, alergias, restrições alimentares, entre outras; 

http://www.externatoaritinha.com/
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 A menos que seja uma obrigação legal, nunca tratamos dados pessoais relacionados 
com a sua origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou 
filosóficas, filiação sindical, dados genéticos ou dados relativos à sua vida sexual ou 
orientação sexual. 

 Em alunos com idades de Creche, Jardim de Infância e Pré- Escolar, mesmo após 
cancelarem a inscrição que têm com a nossa instituição, todos os dados que estão no 
processo dos alunos, terão de ficar em arquivo durante 5 anos. Depois dessa data, 
serão, devidamente, destruídos. 

 Os alunos que estejam a frequentar o 1º Ciclo depois de concluírem o 4º ano, todos os 
dados que estão em nossa posse, irão transitar para o Agrupamento de Escola, 
escolhido pelos Encarregados De Educação. 

 Os Encarregados de Educação que pretendam mudar o seu educando de escola, 
durante o 1º Ciclo, terão de mencionar qual a escola escolhida para que os dados que 
estão na nossa posse sejam remetidos para o Agrupamento Escolar correspondente. 

  

Os Encarregados de Educação, ao abrigo do Regulamento de proteção têm a todo o tempo o 
direito a: 

a)      Retirar o consentimento para o tratamento dos dados; 
b)      Solicitar informação do tratamento dos dados; 
c)       Solicitar a limitação dos dados, 
d)      Opor-se ao tratamento de dados pessoais, 
e)      Solicitar a rectificação dos dados fornecidos; 
f)       Eliminar os dados; 
g)      Solicitar a portabilidade dos dados; 
h)      Solicitar a que a informação e dados pessoais não seja transmitida a terceiros, 
explorando comercialmente, em qualquer circunstância, exceto quando devidamente 
autorizada por escrito e, sempre no mais estrito respeito pelas normas de sigilo. 

 

Formas de entrar em contacto connosco e de exercer os seus direitos: 

- Através do nosso email, 

-Contacto telefónico; 

- Morada 

 

Nessa medida, mediante ao continuar a navegar está a concordar com a política de 
privacidade do site. 

O seu consentimento é muito importante. 

Agradecemos, desde já, a sua confiança e colaboração neste processo. 

 


