POLITICA DE PRIVACIDADE
POLITICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA
DOS DADOS PESSOAIS

A partir de 25 de maio de 2018 é aplicável em todo o espaço da União Europeia o Regulamento
(UE) 2016/679 - Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais”.
Este regulamento reforça os direitos dos titulares de dados pessoais, nomeadamente o direito de
acesso aos dados, o direito à rectificação dos mesmos, a sua portabilidade (se tecnicamente
possível), ao seu apagamento, à limitação no seu tratamento ou, em algumas circunstâncias, o
direto ao apagamento.

A Escola Profissional da Mealhada Lda, entidade proprietária da Escola Profissional Vasconcellos
Lebre, doravante designada por EPVL, entende que a protecção dos dados pessoais é um valor a
defender e um pilar da sua atuação.
A EPVL procede ao tratamento de dados de forma transparente, garantindo confidencialidade e
segurança quanto às informações que lhe são solicitadas e assegurando que as mesmas serão
usadas apenas para os fins expressamente indicados e autorizados.
A EPVL procede à recolha e tratamento de dados pessoais no âmbito da sua actividade 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.

A EPVL garante o direito de acesso aos dados que lhe digam diretamente respeito, podendo
solicitar a sua retificação, a sua portabilidade (se tecnicamente possível), o seu apagamento, a
limitação no seu tratamento ou o direito de se opor ao seu tratamento.
Ao disponibilizar os seus dados pessoais utilizador reconhece e consente que os mesmos sejam
processados de acordo com os termos desta Declaração de Privacidade e Tratamento de Dados
Pessoais.
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Entidade responsável pelo tratamento
Escola Profissional da Mealhada, Lda
NIPC 504 547 713
Rua da Juventude, S/N, 3050 – 364 Mealhada

Encarregado de protecção de dados
Cláudia Melo
Rua da Juventude, S/N, 3050 – 364 Mealhada
cmelo@epm.edu.pt
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