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Declaração de Consentimento ao Tratamento de Dados Pessoais
Pelo presente documento, em cumprimento do Regulamento Geral da Protecção de Dados (RGPD) – Regulamento (EU) 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, declaro que:
 Não autorizo o tratamento dos meus dados pessoais nem os do meu educando, inviabilizando, deste modo, a prestação de
qualquer serviço por parte do Centro de Bem Estar Infantil do Movimento de Casais de Santa Maria, adiante designado CBIMCSM.
 Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais e os do meu educando pelo CBIMCSM, mais declarando que:
I.

Aceito a Política de Privacidade do CBIMCSM.

II.

Autorizo que os meus dados pessoais e os do meu educando, fornecidos ao CBIMCSM, necessários à frequência da
resposta social a que se candidata e ao desenvolvimento de toda a atividade educativa, assim como tudo o que com ela
se relacionar, sejam por aquela tratados bem como por subcontratantes, por meios automatizados e não automatizados.

III.

Autorizo que sejam igualmente tratados os meus dados pessoais e os do meu educando que possam consubstanciar
categorias especiais de dados pessoais como dados relativos a menores de idade, dados que caracterizem opções
políticas, religiosas e sexuais, dados de saúde, dados biométricos e genéticos.

IV.

Autorizo que, apenas dentro da Instituição CBIMCSM, os mesmos dados pessoais, possam circular entre respostas
socias para qualquer fim conexo com a relação que se estabeleça entre as partes.

Ao aceitar e consentir que os meus dados e os do meu educando sejam tratados pelo CBIMCSM, declaro ainda que tomei
conhecimento e estou ciente que:
I.

Sem o fornecimento dos meus dados pessoais e os do meu educando, o CBIMCSM não poderia responder ao meu
pedido, nomeadamente no que respeita a tarefas decorrentes dos momentos de candidatura, admissão e diagnóstico da
situação sociofamiliar e de outras necessidades que se vierem a manifestar.

II.

Posso retirar o consentimento prestado nesta declaração, a qualquer momento, e que ao retirá-lo não comprometo o
tratamento efectuado com base no consentimento anteriormente dado.

III.

Os dados recolhidos serão utilizados, apenas para os fins acima indicados, única e exclusivamente pelo CBIMCSM e não
serão cedidos a terceiros, sem autorização expressa e específica, a menos que seja no cumprimento de obrigações e
exercícios de direitos específicos da Instituição, para os quais não seja exigido o consentimento do titular.

IV.

Os meus dados pessoais e os do meu educando serão conservados, unicamente, pelo prazo que for indispensável ao seu
tratamento e ao cumprimento da legislação aplicável.
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O CBIMCSM garante-me, a todo o tempo, o exercício dos meus direitos, nomeadamente o direito de acesso, rectificação,
actualização, limitação, portabilidade e apagamento dos meus dados pessoais e do meu educando, podendo ainda oporme ao seu tratamento, mediante pedido escrito ao CBIMCSM bem como do direito de apresentar queixa junto da
Comissão Nacional de Protecção de Dados.

Eu,______________________________________________________, na qualidade de _______ (Mãe/Pai), enquanto titular
das responsabilidades parentais do meu educando________________________________________________________ .
Eu,_____________________________________________________________, na qualidade de Representante Legal do
Educando, _____________________________________________________,
declaro que o conteúdo da presente declaração me foi convenientemente explicado, pelo que dou o meu consentimento de
forma livre, voluntária e inequívoca, considerando-me devidamente informada/o.
Mais declaro que, os dados relativos à filiação, ao agregado familiar e Encarregado de Educação, por mim cedidos, foram
previamente autorizados pelos próprios, para o efeito, em conformidade com o Regulamento Geral da Protecção de Dados.
Data: ______/_____/_____

Assinatura: (Mãe / Pai / Representante Legal)

___________________________________________________________________
(Assinatura conforme Documento de Identificação)

