A APEESEN - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Emídio Navarro, Viseu - tratará os seus dados pessoais (nome, e-mail,
número de identificação fiscal, número de telefone e morada) para prestar serviços e divulgar informações relativas a atividades desenvolvidas pela mesma e em
parceria com outras organizações, para emitir recibos das respetivas quotas liquidadas e para manter e instruir o seu sítio e página de Facebook. Se se registar em
algum dos nossos eventos e atividades, alguns dos seus dados pessoais poderão ser partilhados com entidades organizadoras do dito evento e/ou com outros
participantes.
O tratamento dos seus dados pessoais só é lícito se e na medida em que se verifique, pelo menos, uma das seguintes situações:
a) Tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para uma ou mais finalidades específicas;
b) For necessário para a execução de um contrato no qual é parte, ou para diligências pré-contratuais a seu pedido;
c) For necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que a APESEN esteja sujeita;
d) For necessário para a defesa dos seus interesses vitais;
e) For necessário ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento
(APESEN);
f) For necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou
direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma criança.

A APESEN conservará os seus dados pessoais apenas durante o período necessário para a observância dos propósitos para os quais estes foram recolhidos. No
entanto, em determinados casos poderemos conservar os dados durante períodos mais longos, designadamente quando a Lei o impuser.
1. Enquanto titular dos dados tem o direito de solicitar à APESEN o acesso aos seus dados pessoais, à retificação, ao apagamento ou à limitação dos mesmos e do
direito de se opor a esse tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados;
2. Poderá ainda retirar o consentimento que tenha dado em qualquer altura, sem comprometer a licitude do respetivo tratamento efetuado;
3. Tem o direito de apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção Dados, com sede na Rua de São Bento n.º 148-3º 1200-821 Lisboa, telefone
213928400, Fax: 213976832, e-mail: geral@cnpd.pt e com o sítio: https://www.cnpd.pt/index.asp.
Caso pretenda exercer qualquer um dos seus direitos deverá contactar-nos, por escrito, através do e-mail: apesen@esenviseu.net.
Poderá ser-lhe pedido que faça prova da sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas feita com o seu titular.
Declaro que tomei conhecimento e que me foram explicadas todas as informações e direitos supra identificados.

ASS.
Na qualidade de titular dos dados que ora foram recolhidos (nome, e-mail, número de identificação fiscal, número de telefone e morada), consinto expressamente
que os meus dados sejam tratados pela APESEN - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Emídio Navarro, Viseu, com
a finalidade de esta me prestar serviços e divulgar informações relativas a atividades d desenvolvidas pela mesma e em parceria com outras organizações e para
celebrar protocolos com diversas instituições, bem como desenvolver, manter e instruir o seu sítio e página de Facebook.
SIM

NÃO

Consinto que a APESEN partilhe os meus dados pessoais, com a direção da própria escola, com entidades organizadoras de eventos em parceria com a APESEN,
com os outros participantes dos aludidos eventos e ainda com entidades com quem a APESEN tenha celebrado protocolos.
SIM

NÃO

Na qualidade de titular das responsabilidades parentais da criança/jovem infra identificada, consinto que a APESEN proceda ao tratamento dos dados pessoais da
mesma (nome do(a) aluno(a) ___________________________________________, ano______, turma_____, número _____) com a finalidade de lhe serem
prestados serviços, informações, serem divulgadas e poder inscre ver a mesma em determinadas atividades, incluindo com entidades que hajam efetuado
protocolos com a APESEN.

SIM

NÃO

