
 

 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

 (nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados) 

 

A Política de Privacidade da Associação Torrejana de Ensino Profissional /Escola Profissional de 

Torres Novas descreve quem somos, para que finalidades usamos os dados pessoais, como os 

tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, assim como as 

formas de entrar em contacto connosco e de exercer os seus direitos.  

Os dados serão tratados pela ATEP/EPTN, pessoa coletiva número 504662040, com sede na 

Várzea dos Mesiões, 2350-433 Torres Novas, sendo esta responsável pelo tratamento de 

dados pessoais de acordo com o disposto no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.  

Para questões relacionadas com o tratamento de dados pessoais deverá contactar-nos através 

dos seguintes meios: 

Telefone: 249 812 311 /314             E-mail: secretaria@eptn.pt 

 

O nosso Compromisso 

A ATEP/EPTN garante que os dados pessoais que recolhe,  em suporte físico ou digital, 

qualquer que seja a sua natureza, são tratados de forma responsável, através de políticas e 

medidas adequadas de modo a evitar acessos e utilizações indevidas ou eventuais intrusões, 

minimizando riscos e contribuindo para a segurança dos mesmos. A entidade não fornece ou 

cede dados pessoais na sua posse a terceiros, exceto para efeitos de cumprimento de 

obrigações legais devidamente enquadrados. 

 

Finalidade da Recolha e Tratamento dos Dados 

A ATEP/EPTN é uma entidade que se dedica à educação de jovens e adultos através dos 

serviços da ESCOLA PROFISSIONAL DE TORRES NOVAS. Nesse âmbito, recolhe dados pessoais 

com a finalidade de organizar o processo educativo, sendo utilizados unicamente para esta 

finalidade e de acordo com os requisitos legais e regulamentares de cada projeto. 

A ATEP/EPTN faz o registo fotográfico e multimédia das atividades que organiza ou em que 

participa. As imagens captadas serão armazenadas pela ATEP/EPTN e utilizadas na sua 

comunicação interna e externa, que podem envolver notas de imprensa, publicação em redes 

sociais, websites ou promoção de projetos em desenvolvimento. 

 



 

 

Direitos do titular dos dados 

• Direito ao acesso 

A qualquer momento, o titular dos dados pode solicitar o acesso à informação que temos 

sobre si. O pedido deverá ser feito por escrito para o endereço secretaria@eptn.pt. Poderá 

ser-lhe solicitado que faça prova da sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos 

dados pessoais é apenas feita pelo seu titular. Os dados serão disponibilizados no prazo 

máximo de 60 dias a partir do momento em que o pedido for efetuado.  

• Direito à retificação 

A qualquer momento, o titular dos dados pode solicitar a retificação da informação caso esteja 

incorreta e incompleta. O pedido deverá ser feito por escrito para o endereço 

secretaria@eptn.pt. Poderá ser-lhe solicitado algum comprovativo sobre a exatidão dos dados 

agora fornecidos. Os dados serão retificados no prazo máximo de 30 dias a partir do momento 

em que o pedido for efetuado. 

• Direito ao esquecimento 

O titular dos dados pode solicitar o apagamento dos seus dados pessoais sempre que:  

- os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha 

ou tratamento; 

- o titular retirou o seu consentimento para o tratamento dos dados (nos casos em que o 

tratamento é baseado no consentimento). 

• Direito de portabilidade dos dados pessoais 

Se o tratamento depender do consentimento do titular dos dados e esse consentimento tiver 

sido prestado por meios automatizados, o titular dos dados tem o direito a receber os dados 

pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido à ATEP/EPTN. 

• Direito de revogação do consentimento 

Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, o titular 

dos dados tem o direito de retirar o consentimento em qualquer altura, embora esse direito 

não comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente 

dado. Nos casos em o tratamento de dados decorra de disposições legais e contratuais, o não 

consentimento inviabilizará a manutenção da relação mantida com a ATEP/EPTN. 

Caso pretenda retirar o seu consentimento pode contactar-nos através de carta ou endereço 

de e-mail (secretaria@eptn.pt)  

 

 

 



 

 

Política de conservação 

O período de tempo pelo qual os dados recolhidos pela ATEP/EPTN são armazenados e 

conservados cumprem os requisitos legais e regulamentares de cada projeto.  

 

Torres Novas, 30 de Março de 2020 

 

A Direção 

Luis Alberto Trindade da Silva 

Pedro Joaquim Lopes Mota 

António Manuel de Campos 

 

 

 


