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Poiltica de Privacidade e Proteçao de Dados Pessoais

1. Introduçao

o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Consetho de 27 de abril de 2016, conhecido por
Regulamento Gerat de Protecao de Dados (RGPD), estabelece o regime jurIdico de proteçao de dados de
pessoas singulares, no que respeita ao tratarnento e a livre circulacao dos mesmos. A execucão do RGPD
na ordem jurIdica nacionaL é efetuada através da Lei 58/2019, de 8 de agosto.

A presente politica tern corno função dernonstrar que, na sua rnissão de providenciar uma educacao de
qualidade, o Agrupamento de Escolas de Vila Vicosa efetua, de forma lIcita, leal e transparente, o
tratamento de dados pessoais relativos a alunos, pais, encarregados de educacao, docentes, não
docentes e outras pessoas singulares que corn este/a se relacionem. E assurnido que a RGPD vem reforçar
as obrigaçOes das entidades responsáveis pelo tratarnento de dados e destinatários dos mesmos, por urn
lado e os direitos das pessoas singulares, por outro.

A presente polItica destina-se igualrnente a cumprir a obrigaçao deterrninada pelo art.° 12.° do RGPD,
no sentido de garantir que o titular dos dados seja informado acerca dos seus direitos, de forma concisa,
transparente e inteligIvet, numa linguagern clara e acessIvel.

2. Entidade responsável peto tratamento de dados

0 <<responsável pelo tratarnento>> é a pessoa singular ou coletiva que, individualrnente ou em
conjunto, determina as finalidades e os meios para uma deterrninada operacao de tratamento de dados
de caráter pessoat. No que respeita a presente polItica, o responsável pelo tratamento é o
Agrupamento de Escolas que se indica de seguida:

o Agrupamento de Escolas de ViLa Viçosa;
o Rua Horta do Reguengo, s/n;
o Telefone: 268 889 140;
o gestao@esphcastro.pt;

3. Conceitos e definiçoes

Foi definido no capItulo anterior o conceito de <<responsáveL peLo tratamento>>, no entanto para
facilitar a compreensão da presente polItica importa definir outros conceitos chave:

¯ <<subcontratante>> - pessoa singular ou coletiva que trata dados de caráter pessoal por conta do
responsável pelo tratamento. Trata -se, portanto, de urna entidade prestadora de urn serviço e
que em algurna medida intervém no processo de tratarnento de dados pessoais;

¯ 0 <<titular dos dados>> é urna pessoa singular que pode ser identificada, direta ou indiretamente
e cujos dados são objeto de tratarnento par parte do responsável pelo tratarnento ou
subcontratante.

¯ Os <<destinatários>> são pessoas singutares ou coletivas que recebem cornunicaçOes de dados de
caráter pessoat. Assirn os destinatários podem ser sirnplesmente as alunos, titulares de



responsabitidade parentaL, trabaLhadores do Agrupamento de Escotas de Vita Vicosa visitantes, ou
entidades externas tanto privadas, coma pübticas.

¯ <<dados pessoais>> - informacoes relativas a uma pessoa singular identificada au identificável
(titular dos dadas); é considerada identificáveL uma pessoa que possa ser identificada direta ou
I ndi retamente;

¯ <<dadas pessaais enriquecidas>>, par apasicãa aas dadas pessaais originals (brutas), são dados
gerados peLo responsávet peto tratamento ou subcontratante ou resultantes uma anátise ou
deducao acerca dos dados em bruto;

¯ <<tratamenta>> - uma aperação au canjunto de aperacoes efetuadas sabre dadas pessaais, par
meios automatizadas ou naa, tais coma a recatha, a registo, a organizaçao, a divulgação, a
conservacao, a apagamenta, ou autros.

¯ <<viotacaa de dadas pessoais>> - uma viatacaa de segurança que pravaque, de modo acidentat ou
itIcito, a destruicãa, a perda, a atteraçaa, a divutgaçaa au a acessa, nãa autorizadas, a dadas
pessoais.

4. Que dados pessoals são recoLhidos e tratados

Cateorias de dados pessoais

o Agrupamento de Escatas de Vita Vicosa e respetivas entidades subcantratantes tratam as seguintes
categarias de dados pessaais:

Categorias de dados
pessoais

Biograficos

Contacto

Pedagogicos e educativos
(dados enriquecidos)

Preferência

Exemplos

Name, data de nascimenta, sexo, naturaUdade, nacionaUdade, fiUacão, estado
civil, fotografia, assinatura, námera de identificaçãa nacianat, infarmacaa sabre o
agregada famiLiar, habiLitaçOes académicas, habititaçoes prafissionais.

Morada, contacto tetefónico e endereco de carrelo etetrónico.

Assiduidade, avaLiação, incidentes, atividades extracurricuLares, atendimento a
encarregados de educação

Preferéncia das atunas para prosseguimento de estudos.

Dados de comportamento Dadas campartamentais, prémias de desempenha, mencoes de mérita académica.

Dados de saüde e BaLetim de vacinas, niimero de beneficiário de sistema de saáde, ntmero de
carateristicas fisicas identificaçaa da segurança sociaL.

Seguros Seguras de saáde, segura escatar e autros seguros.

Dados de Registo Criminal Registo criminal.

ConteUdos

ReLação contratual

Fiscais e financeiros

Registos sonoros, fotografias e fiLmes, correspondência e mensagens

Infarmacao cantida em contratas de trabaLha em funçoes pábLicas,
cantratual (assiduidade, avaLiação de desempenho, pragressãa na
incidentes)econtratosde aquiçaode bense/ouseryjças.

Ntmero de identificação fiscaL, declaração anual de rendimentos,
processamenta de satárias, niimero de canta e de identificaçãa
vencimentas

reLacao
carreira,

fotha de
bancária,

Acao Social Escolar Registas de beneficios



Contas de acesso Credenclais de utiLizaçao de areas privadas de sItios na Internet e apticaçôes de
gestao escotar.

Rastreamento e Cookies Endereço IP, endereco MAC, lmpressao digital do navegador, navegador
utilizado, sistema operativo, Ligacoes de saida e termos de pesquisa.

Sobre as categorias especiais de dados pessoais

Em muitas situacoes, o Agrupamento de Escolas de Vita Viçosa está legalmente obrigado a tratar dados
de categorias especiais e dados sensIveis, tais como dados de saüde, etnicidade, retigiao, vida sexual e
dados biométricos. Par vezes é recebida e tratada informaçao retativarnente a salvaguarda de crianças,
que pode estar sujeita a urn regime de confidencialidade. Também é possIvel que, em algumas
circunstâncias especIficas, seja necessário tratar dados relativos a condenacães penais e infracOes.

Assfm, algumas das situaçOes incluern:

¯ Proteger o bem-estar dos atunos e fornecer assistência apropriada (e, se necessário,
médica), bern como tomar as medidas apropriadas em caso de emergência, incidente ou
acidente, inclusive divulgando detaihes da condicao médica de uma pessoa ou outras
inforrnacoes relevantes e do interesse do próprio indivIduo - por exemplo, para
aconselhamento medico, protecao social, salvaguarda e cooperacao corn a polIcia ou
servicos sociais, para fins de seguro ou para fornecedores ou organizadores de viagens
escolares que precisam ser informados sabre dieta ou necessidades de acompanhamento
medico;

¯ Prestar servicos educativos no contexto de quaisquer necessidades educativas especIficas
de urn atuno;

¯ Proporcionar educacão no contexto das crencas religiosas, de acordo corn as opcoes
dispo n Ivei 5;

¯ Em relacao ao pessoal docentes e não docente, por exemplo, registo criminal, bern-estar,
associaçao sindical ou dados para aposentação;

¯ Como parte de qualquer reclamaçao efetuada interna ou externa, processo disciplinar ou
de investigacáo que envolva esta categoria de dados, por exernplo, se incluir elementos
de necessidades especIficas, de saáde ou de protecão;

¯ Para fins tegais e regulamentares (por exemplo, proteçao infantil, monitorizacão da
diversidade, saüde e seguranca) e para cumprir corn suas obrigacoes tegais e deveres de
cuidados.

Meios de recoiha da informacáo

No cumprimento dos seus objetivos, a Agrupamento de Escolas de Vita Vicosa efetua a recotha de
dados pessoais de diversas formas.

¯ Botetins de matrIcuta e renovação de matrIcuta;
¯ Outros formulários de dados preenchidos por pais, encarregados de educacao e/ou atunos ao

tongo do ano letivo;
¯ Dados recolhidos pelos agentes educativos no contexto do processo de ensino e aprendizagem e

da participação em atividades escolares e extraescolares (dados enriquecidos);
¯ Rececao de dados par transferéncia interna a partir das escolas anteriores dos atunos;
¯ Informacoes sabre as atunos de determinados serviços medicos e centros de saüde, assim como,

das respetivas autoridades locais e organismos da tutela.



o sItio páblico do Agrupamento de Escolas de Vita Viçosa não soticita nem recothe identiffcaçao
de visitantes (como o nome de utilizador, email ou outros dados). Ainda assim, se pretender
entrar na area de acesso reservado, estes dados poderão ser objeto de recoiha e tratamento.
Contudo, as informaçoes relativas a dados de rastreamento e cookies, servem apenas para
tratamento automático e estatistico de acesso ao sItio da Internet, referindo -se ao nimero de
acessos ao site, termos de pesquisa, tipo de acesso, de acordo corn sistema operativo e
navegador, e nao são ligadas a perfis individuais. Nenhurn destes dados é transmitido a
terceiros.

5. Como são tratados os dados pessoals

A recoiha de dados pessoais destina -se a finalidades relacionadas principairnente corn
atividades respeitantes aos alunos, titutares de responsabilidade parental, pessoal docente e
pessoal não docente. Abrange dados de alunos menores, representados pelo encarregado de
educaçao que faculta os dados necessários a prestação de servicos escolares durante a
perrnanência do aluno no estabelecimento. Estes dados são incorporados nos ficheiros de
titularidade do estabetecimento escolar.

o Agrupamento de Escotas de Vita Viçosa, em cumprimento de disposiçao legal recolhe os dados
pessoais necessários e adequados a:

Matricula e inscriçäo de alunos

Processo individual do aluno

Atividades letivas

GestAo e processamento do percurso escolar dos alunos

Mudança do estabelecimento escolar

Certiflcaçao de habllitaçöes

Prestacao de outros servicos educativos

Participacao em avaliaçöes nacionais ou outras

Publicação dos resultados de exames püblicos ou outras reallzacoes dos atunos da escola

Serviços de psicologia e orientacao
Serviços de natureza contablildade, fiscal e administrativa

Serviços de cantina e bar e informaçao relativa a restriçoes alimentares

Vencimentos

Ação social escolar

Segurança e proteção civil

Registo de assiduidade

Emissáo e gestao de cartôes de assiduidade

Gestâo da biblioteca

Inscriçäo em atividades extracurriculares



Seguro escolar e seguro de acidentes pessoals

Organizaçao de viagens, transporte escolar e excursôes

Agenda de contactos

Associação de alunos

Autoavaliação do estabelecimento de ensino

AvaUaçao de docentes e nào docentes

Correspondência e corn funcionários, alunos e pals

Monitorizaçao do desempenho do estabelecimento escolar, intervir ou ajudar em caso de incidente

Planeamento e previsão da gestão

Pesquisa e análise estatIstica, inctuindo a imposta ou prevista por lei

Proteger o bem-estar dos alunos e fornecer assistència adequada

Realizaroucooperar corn qualquer reclarnação na escolar ou externa, processo disciplinar ou de

Estes dados são armazenados em suporte informático, nas bases de dados das aplicacoes de
gestão de alunos, apolo social escolar, vencirnentos, reprografia, bibliotecas e serviços.

Os dados retativos ao agregado familiar dos alunos, historiat de avaliaçao, assiduidade e
satide são arquivados no processo individual do atuno, em pasta própria em cumprimento dos
deveres de sigito e confidencialidade, corn definiçao prévia de permissöes de administraçao e de
acesso e respetivo registo de acessos, no estrito cumprimento dos deveres inerentes as funçoes
exercidas.

Os dados reLativos a identificaçao pessoal de docentes, registo biográfico, certificados de
formação e habilitaçoes são arquivados no processo individual do docente, em pasta própria, em
cumprirnento dos deveres de sigito e confidencialidade, corn definiçao prévia de permissOes de
administraçao e de acesso e respetivo registo de acessos, no estrito cumprirnento dos deveres
inerentes as funçoes exercidas.

Podern ainda ser recoLhidos dados pessoais necessários a interoperabitidade de redes e
sisternas informáticos póblicos e no ârnbito da Adrninistraçao Páblica.

6. Consentimento

O Agrupamento de EscoLas de Vita Vicosa, soLicita o consentimento expresso do encarregado de
educaçao para realizar os seguintes tratamentos de dados pessoais do atuno e no respeito peto
direito de imagern:

Retratos, fotografias e captura de imagens durante eventos, projetos ou atividades escolares curriculares e
extracurriculares
Divulgaçao das iniciativas escolares no sitio da Internet do Agrupamento de Escolas I Estabelecirnento
escolar

__________________________________

Produçao de anuários e publicaçöes, em suporte papel ou eletrônico, do Agrupamento de Escolas I
Estabelecimento escolar

Newsletter do Agrupamento de Escolas / Estabelecimento escolar.



Manter relacionamentos corn ex-alunos e corn a comunidade escolar

Utilizaçào de aplicaçoes eletrónicas em cloud aihelas as plataformas educativas

o Agrupamento de Escolas de Vila Vicosa soticita o consentimento expresso dos encarregados de
educaçao, demais famitiares do menor e outras pessoas intervenientes, sempre que proceda a
fotografia e filmagem de eventos, projetos ou atividades escotares destinadas a divuLgaçao
destas iniciativas dentro da comunidade escolar e nos quais participem os próprios (pessoas
singutares maiores, encarregados de eduçao ou nao), os filhos ou representado legal.

O Agrupamento de Escotas de Vila Viçosa declara que não é responsável no caso de utiLização
abusiva pelo uso de fotografias e imagem por parte de terceiros.

Os dados do(s) Encarregado(s) de Educaçao, são incorporados em ficheiros da titularidade do
Agrupamento de Escolas de Vila Vicosa corn as seguintes finatidades:

¯ Gestão de matrIculas;
¯ Gestão e processamento do percurso escoLar do aluno;
¯ Gestão da açao social escotar;
¯ Notificaçoes obrigatórias e outras comunicaçOes

comunidade escolar;
¯ Associaçao de Pais;
¯ Agenda de contactos;
¯ Envio de Newsletters e informaçao.

consideradas retevantes para a

Os tratamentos acima referidos tern urn dos seguintes fundamentos:

¯ Obtençao do consentimento para o tratamento dos dados pessoais para uma ou mais
finalidades especIficas;

¯ Execução de contrato de prestaçao de serviços educativos;
¯ Interesse Legitirno do estabelecimento escolar;
¯ Curnprimento de obrigaçoes legais.

7. Os direitos do titular de dados pessoais

A todas as pessoas são reconhecidos os seguintes direitos:

¯ Direito de acesso a inforrnação pessoal de que é titular ou representante legal.
¯ Direito de retificacao, em caso dos dados pessoais estarem incomptetos ou inexatos.
¯ Direito a retirar o seu consentimento, nos casos em que este seja o fundamento de

licitude. Pode retirar o consentirnento a quatquer mornento.
¯ Direito ao apagamento, através do quat, pode soLicitar que os seus dados pessoais sejam

apagados quando se verifique uma das seguintes situaçães:
(i) os dados pessoais deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua

recolha ou tratarnento;
(ii) retire o consentimento em que se baseia o tratamento de dados e não exista outro

fundamento juridico para o mesmo;
(iii) apresente oposição ao tratamento dos dados e não existam interesses legitimos

prevalecentes, a avaliar caso a caso, que justifiquern o tratarnento;
(iv) os dados pessoais tenham sido tratados ilicitamente;



(v) os dados pessoais ten ham de ser apagados ao abrigo de urna obrigaçao juridica.

Note que fica reservado o direito de recusa de pedidos de apagamento de dados, caso a
eliminaçao da informaçao interfira corn, ou impossibilite, a prestaçao de serviços ou o exercIclo
de atividades educativas, nos termos legais. Os pedidos de apagamento e eLiminaçao de dados
que impossibilitem, a gestão administrativa e pedagógica de alunos e a gestão administrativa de
docentes, não são considerados para efeitos do direito ao esquecimento.

Através do direito a limitação do tratamento, pode requerer a Limitação do tratarnento dos
seus dados pessoais, se considerar que o tratamento é ilicito ou se considerar que o tratamento
dos dados já não é necessário.

Direito a portabilidade. 0 titular dos dados pode solicitar a entrega, num formato
estruturado, de uso corrente e de Leitura automática, os dados pessoais por si fornecidos. Tern
ainda o direito de pedir que a Escola transmita esses dados a outro responsável pelo
tratamento, desde que tal seja tecnicamente possIvel. Note que o direito de portabilidade
apenas se aplica nos seguintes casos:

(i) quando o tratamento se basear no consentimento expresso ou na execução de urn
contrato; e

(ii) quando o tratamento em causa for realizado por meios automatizados;

O acesso e portabilidade de dados de alunos so pode ser solicitado pelo encarregado de
educaçao ou seus representantes legais.

Direito de apresentar rec(amaçoes junto da autoridade de con trolo

Caso pretenda apresentar alguma reclamaçao relativamente a matérias relacionadas corn o
tratamento dos seus dados pessoais pode faze -b junto da Comissão Nacional de Protecao de
Dados. Para mais informaçoes, aceda a www.cnpd.pt.

O titular dos dados pessoais tern o direito de ser informado em caso de incidente que afete os
seus dados pessoais (perda ou extravio de dados e docurnentos, pubLicaçoes indevidas,
incidentes inforrnáticos e ciberataques) sempre que se verifique existir urn elevado risco para os
seus direitos e liberdades, de acordo corn previsto no RGPD.

Como exercer estes direitos

Pode exercer os seus direitos através dos seguintes canais:

¯ E -rnail: pode exercer os seus direitos através
gestao®esphcastro. Pt

¯ Carta: pode exercer os seus direitos através de carta,
de Vila Vicosa

de e-mail, para o endereço

dirigida ao Agrupamento de Escolas

Para qualquer esciarecimento é disponibilizado, pela Direcao Geral dos EstabeLecimento
Escolares urn encarregado de protecao de dados, que pode ser contactado através dos
contactos seguintes:

¯ Tebefone: 925 804 229
¯ Correio eletrónico: Lino.gato®esphcastro.pt



8. Conservação de dados pessoais

Todas as operaçôes de tratamento de dados e respetivos registos de atividade são
previamente definidas pelo Responsável do Tratarnento de Dados (RT) do estabeLecimento
escolar.

Os dados pessoais são conservados por prazos diferentes, consoante a finalidade a que se
destinam tendo em conta critérios Legais, bern corno a necessidade e a minimização do
respetivo tempo de conservaçao, sern prejuizo dos prazos legaLmente definidos para
conservação de determinados documentos e dados.

Os dados pessoais em suporte digitaL estão armazenados em bases de dados das respetivas
aplicaçoes de gestao, são internas, alojadas em servidor dedicado, com garantia da sua
anonimização e da manutenção da capacidade de assegurar a confidenciaLidade, integridade,
disponibitidade e resiliência permanentes dos sistemas e dos serviços de tratamento, a
capacidade de restabelecer a disponibiLidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada
no caso de urn incidente fisico ou técnico e urn processo para testar, apreciar e avaLiar
reguLarmente a eficácia das rnedidas técnicas e organizativas a fim de garantir a seguranca do
tratamento e de acordo corn politicas de utilizador do dominio da rede interna dc..
estabelecimento escoLar.

Os dados pessoais de alunos, para gestão de exarnes e provas de aferição, são arrnazenados
nas bases de dados dos programas PAEB, ENEB e ENES.

Os dados pessoais ern suporte fIsico são conservados ern local próprio, corn cumprirnento das
rnedidas de segurança adequadas e previamente aprovadas peLo Responsável pelo Tratamento
de dados (RI) corn garantia da sua confidencialidade.

9. Interconexão de Dados

Os dados pessoais, no cumprirnento de norrnativos Legais ou na execuçao de prestação de
serviço pibLico educativo, podern ter de ser comunicados as seguintes entidades páblicas:

Ministêrio da Educação e respetivos serviços e órgãos

Ministérlo das Financas

Ministérlo da SaUde

Ministérlo do Trabaiho, Sohdaredade e Segurança Social

Ministérlo da Justiça

Ministérlo da AdministraçAo Interna

Ministérlo da Modernizaçao do Estado e da Administraçao Püblica

Autarqula local determinada

São efetuadas as seguintes transmissOes de dados relativos a alunos:

¯ Avaliaçoes quantitativas e qualitativas;
¯ Registo de avaLiaçaes quantitativas e quaLitativas na aplicaçao de gestão de aLunos;



¯ Tratamento estatIstico de dados de matricutas e avaliaçao;
¯ Dados pessoais especIficos a urn utitizador, sob solicitaçao justificada legalmente, como

comissöes de proteção de crianças e jovens, serviços da segurança social., tribunais,
PotIcia Judiciária e tuteta.

10. Divutgaçao de Atividades do Agrupamento e Proteçao de Dados Pessoais:

A divutgaçao páblica de atividades desenvotvidas no Agrupamento de Escotas de Vita Viçosa
depende de previa avaliação do risco para a proteção de dados pessoais e da privacidade dos
atunos, encarregados de educaçao, familiares e outras pessoas, pessoat docente e não docente e
o seu direito ao esquecimento.

Esta avaliaçao aplica -se aos conteádos divulgados no sItio da internet do Agrupamento de
Escolas de Vita Viçosa, bern corno em outras páginas, blogues, grupos e páginas de redes sociais
que estabeteçam uma ligação direta corn o estabelecirnento escotar.

o estabetecimento escolar não assume responsabilidade por publicaçöes em páginas,
blogues, grupos e páginas de redes sociais criadas por utilizadores do estabelecimento escotar
que estabeleçam uma ligaçao direta com o mesmo.

Qualquer utilizador tern o direito de, em qualquer momento, soticitar remoçao ou retificaçao
de conteüdos diretamente ligados aos seus dados pessoais, tais como fotografias ou outros
identificadores.

o Agrupamento de Escotas de Vita Viçosa não assume responsabilidade por publicaçoes que
identifiquem dados pessoais em páginas pessoais, blogues pessoais ou perfis individuais de rede
social. dos utilizadores do estabelecimento escotar.

Na pubticaçao de informaçoes de atividades, deve ser respeitado o princIpio da criança como
pessoa especialmente vulnerável, salvaguardando-se a sua privacidade através da adoção das
seguintes práticas:

¯ Publicitando apenas os dados e informaçoes que são estritarnente necessários a
finatidades especIficas e, preferenciatmente, em plataformas que garantam acesso
privado individual;

¯ Não pubticando elementos identificativos, especificamente nomes, retratos, fotografias e
imagens, em publicacoes digitais institucionais do estabetecimento escolar (página
eletrónica, páginas de bibliotecas escotares, blogues ou perfis de redes sociais de
projetos desenvolvidos no estabetecimento escolar ou a estes diretamente ligados).

o responsávet peto tratamento (RT) pode aprovar exceçöes, que respeitem ao direito a
informaçao nos domInios jornalistico, institucional e cientIfico:

¯ Após avaliaçao de risco para a protecao de dados pessoais do titular, ouvido 0

encarregado de proteçao de dados, em articulação corn proponentes e órgaos do
agrupamento;



¯ Após verificaçao e comprovaçao de que os proponentes cumprem os requisitos legais
fixados no RGPD.

¯ Cumprida a obrigaçao dos proponentes de fornecer cópias das declaraçaes de
consentimento informado para arquivo no estabeLecimento escolar.

11. Deveres

Constituem deveres do pessoal docente e não docente:

¯ Respeitar a confidencialidade dos dados pessoais a que tern acesso no exercIcio das suas
funçoes e após cessação das suas funçoes, quando for o caso;

¯ Respeitar as polIticas de segurança no uso da rede informática do estabelecimento,
utilizando palavras -passe seguras e respeitando o nIveL de acesso definido no respetivo,
reLativo a dados dos alunos e demais eLementos da escola;

¯ Comunicar ao Responsável pelo Tratamento e ao encarregado de proteçao de dados
quaisquer perdas, ataques, dados transmitidos de forma ilicita ou irreguLar, discriminando
que dados, quem foi afetado, e em que contexto para cumprimento das forrnalidade
fixadas no Regulamento Geral de Proteçao de Dados;

¯ UtiLizar comunicaçães cifradas, utitizando apenas correio eletrónico institucional. para
qualquer cornunicaçao relativa a assuntos do estabelecimento escoLar;

¯ Os acessos remotos via VPN e a pLataforma NetGIAE online tern de estar devidarnente
aprovados pelo Responsável pelo Tratamento;

¯ Evitar em pábLico conversas ou discussães que potenciaLmente divulguem informaçOes
sobre dados pessoais de alunos ou outros utilizadores;

¯ Guardar docurnentaçao em formatos fisicos de forma segura;
¯ Utilizar exclusivamente o correio eletrónico institucional para comunicaçoes relativas a

todos os assuntos respetivos ao trabaiho no agrupamento e na escoLa, uma vez que este
sistema é encriptado e auditávet;

¯ Validar junto do Responsávet pelo Tratarnento as interconexöes de dados.
¯ Verificar as permissöes e consentimentos para retratos, fotografias e recoiha de imagens

dentro dos estabelecimentos de ensino;
¯ Na divulgaçao de atividades, não colocar informaçoes que identifiquern crianças, como

nomes, fotos, registos video e audio.

12. Boas Práticas

Boas Práticas na transmissão de dados entre docentes:

¯ Usar exclusivarnente o endereço de correio eletrónico institucionaL;
¯ Evitar pastas partiLhadas na rede interna corn permissöes piiblicas para armazenar

informaçao relativa a alunos;
¯ Usar sempre a conta pessoal nos computadores da escola, terminando sessão após

utilizaçao dos mesmos;
¯ Usar serviços de armazenamento em Cloud (Dropbox, Google Apps), depois de verificar se

garantern privacidade e encriptaçao de dados;
¯ Usar pastas partilhadas em serviço de arrnazenamento em Cloud depois de se certificar

que estas são acessIveis apenas no perfil individual de utilizador;



¯ Encriptar grethas de registo de avaliaçao corn patavra -passe conhecida apenas petos
elementos do consetho de turma.

13. Boas Práticas na Gestão de Dados

¯ A patavra -passe pessoal e intransmissIvet, deve ser complexa e constituir -se, por
exempto, por Letras maiüsculas, mináscutas, námeros e simboLos (como "!" ou *)¯ Não
deve repetir letras ou ntmeros, nem sequências alfabéticas, numéricas ou de tectado.

¯ Nunca, sob qualquer pretexto, devern ser fornecidas palavras -passe a terceiros (quer
pessoais de acesso a perfil de utiLizador, quer de administraçao de computador);

¯ Reforçar cuidados corn palavras passe;
¯ UtiLizar autentfcação de duplo fator no correio eletrónico institucionat, sempre que se

justifique ou seja possIveL;

o Responsável peto Tratamento (RI) do Agrupamento de EscoLas de ViLa Vicosa aprova uma
politica de segurança e de acessos a informaçao.

14. VioLaçao de dados pessoais

Sempre que se verifiquern possIveis incidentes de quebra de confidenciatidade,
disponibitidade ou integridade, por exempLo, documentos extraviados, acessos indevidos,
pubLicaçoes indevidas, bloqueio de dados por cifragem (ransomware) ou outros, o ResponsáveL
pelo Tratamento é informado de imediato para proceder a respetiva anátise de risco e
consequente tomada das medidas.

Caso o Responsávet pelo Tratamento conctua tratar -se de uma viotaçao de dados pessoais, na
qual se verifique existência de risco para o respetivo titular, este informa a Comissão Nacional
de Proteção de Dados, através do formutário disponibitizado para o efeito, nos termos do RGPD,
bern como o encarregado de proteçao de dados

15. Atteraçoes da potitica de privacidade

o Agrupamento de Escolas de Vita Vicosa reserva -se o direito de, a quaLquer momento, proceder
a reajustarnentos ou alteraçoes a presente Poiltica de Privacidade.

Estas alteraçoes serão devidamente publicitadas em espaço apropriado para o efeito.

ViLa Viçosa, 26 de dezembro de 2019

de Sá


