
Política de Privacidade 
O Centro Formação de Escolas António Sérgio está empenhado na proteção da 
privacidade das pessoas singulares que com ele partilhem dados pessoais e 
profissionais, de forma contínua, para garantir a confiança dos titulares de dados nesta 
área. 
O presente aplica-se ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes no território 
da União Europeia. 

O que são dados pessoais? 

Por dados pessoais entenda-se toda e qualquer informação relativamente a uma pessoa 
singular, direta ou indiretamente, identificada ou identificável (titular dos dados), 
independente da natureza e respetivo suporte. 

Quando e com que finalidade recolhemos dados pessoais? 

É objetivo do presente fornecer informação acerca do modo utilizado pelo Centro 
Formação de Escolas António Sérgio para recolher, utilizar e partilhar as informações 
pessoais de todas as pessoas singulares que com ele contactem, as opções de que estes 
dispõem nesta matéria e como podem aceder e corrigir estas informações em caso de 
necessidade. 
Esta Política foi desenvolvida para cumprir os requisitos da legislação de proteção de 
privacidade em vigor. 

Quando se regista ou se inscreve através de um formulário de inscrição, ficamos com a 
informação do seu nome e contactos, se o registo for via web, também ficamos com o 
seu  username, endereço de email. 

Ficamos também com toda a informação necessária para a ações de formação e emissão 
dos respetivos certificados. 

É da responsabilidade de cada utilizador a atualização dos dados. 

 

Que dados pessoais são recolhidos e tratados? 

Os dados pessoais recolhidos pelo Centro Formação de Escolas António Sérgio cingem-
se aos estritamente necessários à finalidade do tratamento e inscrição nos cursos de 
formação, bem como para realização de comunicações sobre a atividade do centro, 
nomeadamente o nome, a morada, o número de identificação civil, o número de 
contribuinte, o número de telefone e endereço de correio eletrónico, data de nascimento, 
Escola, vinculo profissional, grupo de recrutamento, habilitações literárias, data de 
progressão na carreira, escalão e índice, podendo contudo ser recolhidos outros dados 
necessários as ações de formação. 

 



Responsável pelo tratamento de dados 

1.º A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é o Centro Formação de 
Escolas António Sérgio 

 
2.º O Centro Formação de Escolas António Sérgio designou um encarregado de 
proteção de dados que poderá ser diretamente contactado através de carta enviada para o 
Centro Formação de Escolas António Sérgio, Rua Manuel Teixeira Gomes, 1950-186 
Lisboa ou do endereço eletrónico cfantoniosergio@aeddinis.pt 

Desenvolvemos e implementámos políticas e procedimentos internos criados para 
proteger de forma adequada as informações pessoais em nossa posse, e ambos são 
revistos regularmente. 

 

Segurança e confidencialidade dos dados pessoais 

 
1.º Damos formação aos nossos colaboradores acerca da importância da proteção das 
informações pessoais através de sessões formativas e diretrizes emitidas numa base 
regular, que dão ênfase ao papel que desempenham e às respetivas obrigações quanto a 
esta matéria. 

2.º Tomamos medidas razoáveis para garantir que os nossos agentes, mandatários, 
representantes e outras organizações externas cumpram esta Política (p. ex. 
fornecedores de serviços, assistência administrativa, empresas de processamento e 
armazenamento de dados, processadores de pagamentos, etc.). 

Com quem é partilhada a informação? 

A informação recolhida será de uso exclusivo do Centro Formação de Escolas António 
Sérgio, garantindo não ceder a sua informação a entidades externas. O fornecimento dos 
dados às entidades responsáveis pela qualidade da formação - entidades certificadoras, 
está sujeita à autorização individual de cada utilizador - formando, formador ou 
entidade paceira. 

Direitos do titular dos dados pessoais 

O tratamento de dados para fins de divulgação de atividades formativas e afins será 
efetuado de acordo com a opção de consentimento manifestada pelos interessados. O 
consentimento deve ser prévio, livre, informado, específico e inequívoco, manifestado 
numa declaração escrita, ou através da validação de uma opção no site.  

De acordo com a legislação em vigor, o titular dos dados pessoais tem direito de acesso 
e retificação dos seus dados, bem como o direito de solicitar a sua eliminação, opor-se 
ao seu tratamento e obter a sua limitação ou portabilidade na medida em que esta seja 
aplicável. 



 
Os dados pessoais são conservados por períodos de tempo diferentes, consoante a 
finalidade a que se destinam e tendo em conta critérios legais, de necessidade e 
minimização do tempo de conservação. Em particular serão conservados para efeitos de 
cumprimento das obrigações legais e de proteção dos interesses legítimos do Centro 
formação António Sergio ou pelos períodos legalmente definidos para fins de 
investigação e ações judiciais de natureza penal, após o que serão anonimizados. 
 

O exercício de algum dos direitos legalmente conferidos, pelo respetivo titular, deve ser 
feito por meio de carta (ou mensagem de correio eletrónico) assinada pelo próprio. 
Os direitos conferidos podem ser exercidos através de contacto direto com o Centro por: 

 Carta registada enviada para: Centro Formação de Escolas António Sérgio, Rua 
Manuel Teixeira Gomes, 1950-186 

 Email: cfantoniosergio@aeddinis.pt 

O titular dos dados pessoais, deve ter presente que, em certos casos (como por exemplo, 
por imperativos legais) o seu pedido poderá não ser imediatamente satisfeito. De 
qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse sentido, no prazo máximo 
de um mês a partir do momento em que o pedido seja rececionado. 

Alterações 
Esta Política está sujeita a emendas para acompanhar a rápida evolução das regras 
relativas à proteção de informações pessoais e da privacidade. 

 


