Política de Privacidade e Proteção de Dados

O Agrupamento de Escolas de Sardoal (AES) reconhece a importância de
proteger os seus dados pessoais, independentemente da sua natureza. Por
essa razão, desenvolveu-se um conjunto de medidas de segurança que visam a
proteção de dados de todos os elementos da comunidade educativa.
Recolha e utilização de dados pessoais
O AES não recolhe, de forma automática, dados pessoais na página do
Agrupamento, a menos que voluntariamente os forneça.
No âmbito da sua atividade de serviço público do AES recolhe, processa
e armazena informaticamente ou em papel dados pessoais. Os dados pessoais
recolhidos são utilizados para gestão de:


processos de alunos;



matrículas;



habilitações;



atividades letivas;



serviços de psicologia e orientação;



contabilística, fiscal e administrativa;



vencimentos;



ação social escolar;



segurança e proteção civil;



cartões magnéticos;



rede e sistemas informáticos;



segurança da informação;



cumprimento de obrigações legais.

Divulgação de dados pessoais

O AES nunca comunicará ou divulgará a terceiros os dados pessoais de
qualquer elemento da comunidade educativa, exceto no cumprimento de
obrigações legais.
Retificação ou eliminação de dados
Nos termos da legislação aplicável, é garantido o direito de acesso,
retificação ou eliminação dos seus dados pessoais.
Divulgação de imagens na página eletrónica do Agrupamento
A página do AES disponibiliza informações sobre as atividades
desenvolvidas no Agrupamento, no âmbito do seu Plano Anual de Atividades e
no contexto do seu Projeto Educativo.
As imagens recolhidas no decorrer destas atividades e que incluam
elementos da comunidade educativa, poderão ser divulgadas na página do
Agrupamento, salvaguardando-se o que se encontra legislado sobre o direito
de proteção de imagem.
Assim, será solicitado a qualquer membro da comunidade educativa
autorização por escrito para a divulgação da sua imagem na página do AES,
nos termos da legislação em vigor.
Conservação de Dados
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, sem prejuízo dos
períodos legalmente definidos para os diversos fins.

Atualizações ou alterações a esta Política de Privacidade
O AES pode alterar ou atualizar a qualquer momento partes ou a
totalidade desta política de privacidade, mesmo que não seja exigido pela
legislação e regulamentação aplicáveis. Todas as alterações e atualizações
entrarão em vigor após a sua publicação nesta página.

