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CARTA DE POLÍTICA DE RECOLHA, TRATAMENTO E PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO 

PROGRAMA ESCOLA DE VERÃO JÚNIOR DA ESEC 

 

Finalidade da recolha dos dados pessoais: 

O Programa Escola de Verão Júnior é um programa socioeducativo promovido pela 

Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), Unidade Orgânica do Instituto 

Politécnico de Coimbra (IPC) e coordenado pelo Instituto Humanus (IHumanus), que é 

responsável pela recolha, processamento, utilização e arquivo de dados pessoais no 

contexto exclusivo da coordenação e participação no programa da Escola de Verão 

Júnior da ESEC. A ESEC e o IHumanus atribuem grande importância à proteção de dados 

pessoais e recolhe, processa e utiliza dados pessoais exclusivamente de acordo com os 

seguintes princípios:  

Recolha de dados pessoais:  

Destinatários dos dados 

 Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para uso da ESEC/IPC e do 

IHumanus para os fins descritos no presente documento. 

 As entidades a quem os dados devam ser comunicados por força de disposição 

legal ou a pedido do titular dos dados; 

 As companhias de seguros com quem é celebrado o contrato de seguro de 

acidentes pessoal. 

 As entidades hospitalares sempre que a elas seja necessário recorrer em virtude 

de acidente ou doença súbita.  

Dados de contacto  

Com vista a comunicar consigo e a discutir os detalhes da participação do seu educando 

nas atividades do programa Escola de Verão Júnior, tais como: nome do encarregado de 

educação, país ou localidade de origem, endereço de e-mail, morada e número de 

telefone. 

Os dados acima referidos são recolhidos quando nos contacta através de telefone, e-

mail, ou online pelos sites www.esec.pt ou www.escoladeveraodoipc.wordpress.com.  

Dados para faturação  

 Recolhemos ainda informações sobre identificação fiscal para emissão dos respetivos 

comprovativos de pagamento. 

 

http://www.esec.pt/
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Informações do educando: 

Após termos recebido a confirmação da aceitação deste formulário de consentimento e 

com vista a começarmos a coordenar a sua solicitação e preferências de acordo com a 

sua expectativa e necessidades recolhemos informações: 

Dados de identificação do educando 

São recolhidas informações necessárias para identificação e inscrição do educando: 

Nome, idade, escolaridade e possível enquadramento institucional caso seja 

beneficiário de uma bolsa de participação ou desconto no valor da propina;  

Dados de Preferências sobre os programas 

Recolha de informações sobre as preferências dos programas e actividades que 

pretende frequentar, bem como necessidades complementares solicitadas, tais como 

alojamento, transporte alimentação e acompanhamento por monitor. 

Dados para fins de seguro e saúde 

São recolhidos dados fundamentais para a realização de um seguro de acidentes 

pessoais: número do Cartão de Cidadão e data de nascimento. São solicitados 

igualmente dados referente ao cartão de beneficiário de um sistema de saúde para 

usos em situações de doença súbita, bem como, Informações clínicas e de saúde 

elementares relacionadas com o seu educando, de modo a percebermos possíveis 

cuidados e restrições médicas e alimentares de forma a podermos garantir a segurança, 

bem-estar e o melhor acompanhamento do seu educando.   

Acesso e transferência de dados pessoais  

Os dados recolhidos não serão em momento algum transferidos para outras 

organizações exteriores à ESEC/IPC e IHumanus. 

Segurança dos dados  

Adotamos medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os seus dados 

pessoais armazenados nos nossos sistemas de TI contra perda, destruição, acesso não 

autorizado, alteração ou divulgação.  

Direito às informações e à correção, eliminação ou bloqueio de dados pessoais  

Tem o direito de receber, gratuitamente, informações sobre os dados que foram 

armazenados em relação à sua pessoa e, se aplicável, o direito de corrigir, bloquear ou 

eliminar estes dados. Para este efeito e para quaisquer questões adicionais que possa 

ter relativas à proteção de dados e ao processamento dos seus dados pessoais, 

contacte-nos por e-mail para: escoladeverao@esec.pt.  
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Direito a retirar autorizações 

 As autorizações por si atribuídas para a recolha, processamento e utilização de dados 

podem ser retiradas por si, a qualquer momento, com efeito futuro. Para retirar a sua 

autorização, contacte-nos por e-mail para escoladeverao@esec.pt.  

Prazo de conservação de dados 

Os dados pessoais dos encarregados de educação e dos educandos não adequados, 

serão eliminados um ano após a recolha. Todos os restantes dados considerados 

adequados, serão conservados pela entidade por um período de oito anos, para efeitos 

de divulgação de edições posteriores do Programa Escola de Verão Júnior. 

Menoridade 

Embora o Programa Escola de Verão Júnior da ESEC seja destinado a menores de idade, 

e o nosso website possa ser consultado por menores de idade, o preenchimento dos 

formulários de pré-inscrição e de inscrição destinam-se apenas a ser preenchidos pelos 

respectivos aos encarregados de educação, de acordo com as normas aplicáveis. Se for 

menor (e, em qualquer caso, se tiver idade inferior a treze anos) agradecemos que não 

preencha nenhum dos formulários disponíveis no nosso website sem a supervisão do 

titular da sua responsabilidade parental. Se souber que o seu educando menor nos 

forneceu informações pessoais sem a sua supervisão, é favor contactar-nos pelo e-mail 

para escoladeverao@esec.pt. 

Comunicações eletrónicas não solicitadas 

Ao aceitar a presente Política de Privacidade está a autorizar a ESEC/IPC e o IHumanus 

de forma prévia e expressa a enviar comunicações não solicitadas para fins de 

divulgação de edições posteriores do programa escola de verão júnior e de programas 

socioeducativos similares. 

Porém, poderá em qualquer momento revogar tal autorização. Para esse efeito bastará 

enviar um e-mail paraescoladeverao@esec.pt. 

Versão 01/05/2018 

Coimbra 25 de Maio de 2018 

 

mailto:escoladeverao@esec.pt
mailto:escoladeverao@esec.pt

