POLÍTICA

DE

PRIVACIDADE

O Colégio CCG, Lda. pauta a sua atuação pelo cumprimento da regulamentação legal. Nesta medida,
o Colégio CCG, Lda. tem a privacidade dos seus dados pessoais como linha estruturante da sua
atuação.
O Colégio CCG, Lda. esforça-se por garantir que todos os seus processos e forma de organização e
funcionamento são estruturados em linha com a transparência, integridade, responsabilidade e
confidencialidade de toda a informação pessoal que necessariamente recebe. Por isso, protege com o
máximo respeito e cuidado os dados pessoais que recolhe e trata dos alunos, professores,
funcionários, colaboradores, que depositam os seus dados nesta instituição de educação e ensino.
O Colégio CCG, Lda. assegura que as pessoas autorizadas a tratar os Dados Pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas obrigações legais de
confidencialidade.
RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS DO PESSOAIS
No âmbito da atividade educativa, procede-se à recolha e tratamento dos dados pessoais apenas
estritamente necessários ao desempenho das funções educativas, nomeadamente relativos a:





Alunos;
Encarregados de Educação;
Corpo Docente e não Docente;
Colaboradores.

São considerados Dados Pessoais qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente
do respetivo suporte, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável.
FINALIDADE DOS DADOS PESSOAIS
Os seus dados pessoais serão apenas utilizados com vista aos fins educativos a que se destinam,
nomeadamente matrícula/inscrição, atividades extracurriculares quando nas mesmas inscrito(a),
aproveitamento escolar, registo disciplinar.
Só serão utilizados os seus dados para fins específicos, legítimos e determinados, conformes aos fins
para que nos foram concedidos. Os destinatários ou categorias de destinatários dos seus Dados
Pessoais são os departamentos técnicos de suporte ao serviço.
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS
Colégio CCG, Lda., estabelecimento de educação e ensino, com sede na Rua António Gomes da Silva,
nº 46 – 4470-057 Cidade da Maia, pessoa coletiva n.º 507358023, é o responsável pelo tratamento
dos seus dados pessoais, por meios automatizados ou não, desde a sua recolha, organização,
conservação até à eliminação.
Colégio CCG, Lda., estabelecimento de educação e ensino, conhece e cumpre com as regras previstas
para o tratamento de dados pessoais, que atualmente estão previstas no Regulamento (UE)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016.
MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS E DE SEGURANÇA IMPLEMENTADAS
Para garantir a segurança dos Dados Pessoais e a máxima confidencialidade, o Colégio CCG trata a
informação que nos fornece de forma absolutamente confidencial, de acordo com as políticas e

procedimentos internos de segurança e confidencialidade, os quais são atualizados periodicamente
consoante as necessidades, bem como de acordo com os termos e condições legalmente previstos.
SUBCONTRATANTES
No âmbito do tratamento dos Dados, o Colégio CCG, Lda. recorre ou poderá recorrer a entidades
terceiras, por si subcontratadas, para, em seu nome e de acordo com as suas instruções, procederem
ao tratamento dos Dados, em cumprimento com o disposto na lei e na presente Política de
Privacidade. Estas entidades subcontratadas não poderão transmitir os Dados pessoais a outras
entidades sem que o Colégio CCG, Lda., tenha dado, previamente e por escrito, autorização para tal,
estando também impedidas de contratar outras entidades sem autorização prévia do Colégio CCG,
Lda.,.
Todas as entidades subcontratadas pelo Colégio CCG, Lda. ficam vinculadas a esta última através de
um contrato escrito no qual são regulados, nomeadamente, o objeto e a duração do tratamento, a
natureza e finalidade do tratamento, o tipo de dados pessoais, as categorias dos titulares dos dados e
os direitos e obrigações das partes.
A comunicação de determinados dados, nomeadamente relativos a matrícula/inscrição, são
obrigatórios por lei para que o Colégio CCG, Lda., possa levar a cabo a prestação dos seus serviços
de educação e o cumprimento da legislação legal. A comunicação de outros dados, nomeadamente
relativos a inscrição em atividades extracurriculares, inscrição em passeios e atividades letivas não é
obrigatória por lei. Assim, não está obrigado a indicar-nos os seus dados mas, se não o fizer, a
consequência será não realizar os contratos e/ou atividades em causa.
Os dados serão passados às entidades com quem necessariamente o Colégio CCG se relaciona ou
àquelas entidades que tutelam o Colégio ou com quem existem relações de colaboração/parcerias,
nomeadamente:


Ministério da Educação, Autoridade
organismos, para as finalidades legais;

Tributária,

Segurança

Social

e

seus



Companhia de Seguros, para efeitos de contratação e gestão de seguros escolares, de
visitas, de atividades desportivas, lúdicas e laborais.

As entidades acima referidas, a quem os dados serão passados, serão as responsáveis pelo
tratamento que fizerem desses dados.
Também se partilham os dados quando exigido por lei ou para responder a processos legais; para
proteger os clientes; para proteger vidas; para manter a segurança dos serviços e para proteger os
direitos de propriedade do Colégio CCG, Lda.,.
PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS
Os seus dados serão tratados, guardados e conservados por período que varia em função da
finalidade para que foram recolhidos, sendo que determinados dados têm de ser conservados por
tempo específico ou indeterminado por imperativo legal.
Caso não exista prazo legal para conservação dos seus dados, estes apenas serão conservados pelo
Colégio CCG, Lda. pelo período estritamente necessário à finalidade a que se destinam, findo o qual
terão o devido tratamento, que poderá ser a sua destruição ou passagem para o arquivo histórico do
Colégio CCG.

DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS
O titular dos dados tem o direito de, sempre que quiser e seja permitido por lei, gratuitamente, pedir
ao Colégio CCG, Lda., para:


aceder aos dados que indicou;



pedir a retificação dos seus dados;



pedir o apagamento dos seus dados;



pedir a limitação do tratamento dos seus dados;



opor-se ao tratamento dos seus dados;



solicitar a portabilidade dos seus dados para entidade por si indicada;



não ficar sujeito a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis.

Note-se, porém, que caso exista norma ou obrigação legalmente imposta que se sobreponha a estes
direitos, o Colégio CCG, Lda., ficará impedido de executar o pedido, indicando o respetivo
fundamento.
O Colégio CCG, Lda. dará resposta por escrito (incluindo por meios eletrónicos) ao pedido no prazo
máximo de 30 dias a contar da receção do pedido, salvo em casos de especial complexidade, em que
esse prazo pode ser prorrogado até 60 dias.
O Colégio CCG, Lda., estabelecimento o de educação e ensino, é uma sociedade sob a forma
comercial de Direito Português, devidamente registada na Direção-Geral de Segurança Social, sob a
inscrição n.º 20017248493, com os seguintes contactos para qualquer eventual pedido, sugestão ou
esclarecimento:
sede: Rua António Gomes da Silva, nº 46 – 4470-057 Cidade da Maia;
telefone: 22 906 00 18;
email: geral@colegioccg.com
DIREITO A RECLAMAR
Caso considere que os seus dados não estão a ser tratados em conformidade com a legislação
aplicável, designadamente europeia e nacional, lembra-se que tem o direito de apresentar
reclamação a uma autoridade de controlo (ex: Comissão Nacional de Proteção de Dados; veja por
favorhttps://www.cnpd.pt/bin/duvidas/queixas_frm.aspx)
DIREITOS DE IMAGEM
Sempre que existir um evento promovido pelo Colégio CCG, Lda., nomeadamente festas, atividades
ou quaisquer outros, e sem prejuízo do direito à honra, intimidade e imagem própria, bem como à
demais legislação aplicável a que o Colégio CCG, Lda., está obrigado, considera-se que a recolha e
tratamento da imagem dos participantes são lícitos, por corresponderem a um interesse legítimo de
divulgação comercial prosseguido pelo Colégio CCG, Lda., (a imagem dos participantes pode ser
recolhida, de acordo com os usos habituais, no âmbito de atividades de marketing, promoção e team
building, incluindo fotografias, imagens e som). Também no âmbito de um interesse legítimo de
divulgação comercial, o Colégio CCG, Lda. poderá vir a utilizar esses dados em fotos ou vídeos que
sejam exibidos nos seus meios de comunicação próprios, nomeadamente em páginas da Internet,

páginas do Facebook e outras redes sociais, projetores e LCD’s instalados no Colégio CCG,
newsletters, etc.
Caso não consinta na utilização da sua imagem por parte do Colégio CCG, Lda., não poderá participar
em nenhum dos eventos acima referidos, uma vez que o Colégio CCG, Lda., não pode assegurar que
a sua imagem não é recolhida e posteriormente utilizada.
VIOLAÇÕES DE DADOS PESSOAIS
Em caso de violação de dados e na medida em que tal violação seja suscetível de implicar um
elevado risco para os direitos e liberdades do Paciente, o Colégio CCG, Lda., compromete-se a
comunicar a violação de dados pessoais em causa no prazo de 72 horas a contar do incidente.
Nos termos legais, a comunicação não é exigida nos seguintes casos:





Caso o Colégio CCG, Lda. tenha aplicado medidas de proteção adequadas, tanto técnicas
como organizativas, e essas medidas tenham sido aplicadas aos dados pessoais afetados pela
violação de dados pessoais, especialmente medidas que tornem os dados pessoais
incompreensíveis para qualquer pessoa não autorizada a aceder a esses dados, tais como a
cifragem;
Caso o Colégio CCG, Lda., tenha tomado medidas subsequentes que assegurem que o
elevado risco para os direitos e liberdades do Paciente já não é suscetível de se concretizar;
Caso a comunicação implique um esforço desproporcionado para o Colégio CCG, Lda..Nesse
caso, o Colégio CCG, Lda.,. fará uma comunicação pública ou tomará uma medida semelhante
através da qual os seus clientes serão informados.

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Colégio CCG, Lda. reserva-se o direito de alterar a presente Política de Privacidade a todo o tempo.
Em caso de modificação da Política de Privacidade, a data da última alteração é também atualizada.
Caso a alteração seja substancial, será colocado um aviso no Site.
CONTACTO
Sem prejuízo dos direitos conferidos nos termos legais, caso pretenda colocar questões relacionadas
com a Política de Privacidade, poderá fazê-lo através do correio eletrónico geral@colegioccg.com.
LEI E FORO APLICÁVEIS
A Política de Privacidade, bem como a recolha, tratamento ou transmissão de Dados pessoais, são
regidos pelo disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27
de abril de 2016 e pela legislação e regulamentação aplicáveis em Portugal.
Quaisquer litígios decorrentes da validade, interpretação ou execução da Política de Privacidade, ou
que estejam relacionados com a recolha, tratamento ou transmissão de Dados do Paciente, devem
ser submetidos em exclusivo à jurisdição dos tribunais judiciais da comarca da Maia, sem prejuízo das
normas legais imperativas aplicáveis.

Cidade da Maia, 3 de setembro de 2018

