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Enquadramento 

O consentimento informado, esclarecido e livre é uma forma de manifestação de vontade que se 

destina a obter a autorização do Encarregado de Educação, depois de ser informado e esclarecido, 

tendo ficado ciente da sua declaração (Lei nº 67/98, de 26 de outubro – Lei da Proteção de Dados 

Pessoais a qual será revogada a partir de 25 de maio de 2018, pelo Regulamento Geral de Proteção 

de Dados (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016): 

 da necessidade da recolha de determinados dados pessoais sobre si próprio, agregado 

familiar e educandos; 

 da finalidade do seu tratamento; 

 de quem tem acesso interno para tratamento dos dados pessoais; 

 a quem podem ser comunicados os seus dados pessoais; 

 de como pode aceder e retificar os seus dados. 

O consentimento permanecerá em vigor durante a utilização ininterrupta dos serviços do Infantário 

do Povo, validada pela assinatura dos contratos anuais e é revogável em qualquer altura. Todavia 

a anulação da presente declaração pode inibir a prestação dos serviços aos respetivos Educandos. 

Os dados e informações pessoais, de identificação, do agregado familiar e outras informações de 

natureza socioeconómica, de saúde física, entre outras, servem para proceder à avaliação no 

âmbito da candidatura (pré-inscrição/renovação e inscrição) e à constituição do processo individual 

que permitirá aceder aos serviços prestados pelo Infantário do Povo. 

Estes dados e informações, processados em suporte de papel ou digitalmente são arquivados em 

locais próprios, de acesso interno reservado e utilizados única e exclusivamente pelos profissionais 

que deles necessitam para o exercício da sua função, estando estes obrigados a sigilo profissional.  

O Infantário do Povo, pelo seu enquadramento normativo-legal, tem a necessidade de fornecer 

alguns dados pessoais dos Encarregados de Educação e Educandos a entidades oficiais. A 

disponibilização de dados pessoais dos clientes a terceiros (Instituto de Segurança Social, Técnicos 

de Acompanhamento das Entidades de Tutela, Serviços da Tutela, Tribunais, Escolas, Autarquia 

Local, Auditores) são os estritamente necessários para que o Infantário do Povo cumpra requisitos 

legais e possa continuar a desenvolver a sua atividade dentro da rede social a que pertence. O 

Infantário do Povo não transmitirá nunca dados e informações pessoais que pela sua sensibilidade 

possam comprometer o direito à privacidade que assiste qualquer Encarregado de Educação e/ou 

Educando. 
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CONDIÇÕES CONSENTIDAS E AUTORIZADAS AO ASSINAR A DECLARAÇÃO 

Ao assinar a presente declaração está a aceitar que: 

 Utilizemos os seus dados e informações para processar a candidatura do seu Educando

_____________________________________________________, nº ___________ aos

serviços do Infantário do Povo;

 Estes possam ser tratados internamente para efeitos da prestação de serviços que vier a

ser contratualizada;

 Alguns dos seus dados pessoais possam ser transmitidos a terceiros, acima identificados,

sem prejuízo da sua privacidade;

 Utilizemos os seus dados e informações para tratamentos estatísticos, estando

salvaguardado o anonimato de cada Encarregado de Educação e Educando;

 Utilizemos o seu endereço eletrónico para comunicar consigo.

Data 

____________________________________________ ______/______/________ 

Assinatura do Encarregado de Educação 

____________________________________________ 

Assinatura do colaborador do Infantário do Povo  
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