POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS

A presente política de privacidade tem por finalidade comunicar e elucidar o Utilizador dos
procedimentos de recolha, processamento e utilização dos seus dados pessoais, bem como os
direitos que possui, instituídos pela PRODESO-Ensino Profissional, E.M., Lda., NIPC
502675870, para o seu estabelecimento de ensino ITAP - Instituto Técnico Artístico e Profissional
de Coimbra, nos termos do disposto na Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a
execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
A PRODESO-Ensino Profissional, E.M., Lda., entidade proprietária da Escola Profissional ITAP
- Instituto Técnico Artístico e Profissional de Coimbra, doravante designada por ITAP, entende
que a proteção dos dados pessoais é um valor a defender e um pilar da sua atuação.
Nos termos da Lei, o ITAP procede ao tratamento de dados de forma transparente, garantindo a
confidencialidade e segurança quanto às informações que lhe são solicitadas e assegurando que
as mesmas serão utilizadas apenas para os fins expressamente indicados e autorizados.
O ITAP procede à recolha e tratamento de dados pessoais no âmbito da sua atividade formativa
e para efeitos de cumprimento de contratos ou de obrigações legais. Caso a recolha e tratamento
dos dados não decorra de uma obrigação legal ou contratual, será solicitado o consentimento.
Sempre que a recolha e tratamento dos seus dados pessoais tenham sido fundados no seu
consentimento poderá, em qualquer altura, retirar tal consentimento.
O ITAP garante ao utilizador o direito de acesso aos dados que lhe digam diretamente respeito,
podendo solicitar a sua retificação, o seu apagamento, a limitação no seu tratamento ou o direito
de se opor ao seu tratamento.
Ao disponibilizar os seus dados pessoais, o utilizador reconhece e consente que os mesmos
sejam processados de acordo com os termos desta Declaração de Privacidade e Tratamento de
Dados Pessoais e da Lei.
Entidade responsável pelo tratamento
PRODESO-Ensino Profissional, E.M., Lda.
NIPC 502675870
Rua da Casa Branca, s/n 3030-109 Coimbra
Endereço eletrónico do Encarregado de Proteção de Dados: rgpd@itap-net.org

