Política de Privacidade
A ENSIGUARDA – Escola Profissional da Guarda compromete-se a respeitar a legislação relativa à proteção
de dados pessoais, consagradas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (RGPD),
cumprindo a sua obrigação de confidencialidade e segurança no tratamento de dados pessoais
disponibilizados.
A nossa Política de Privacidade explica como iremos tratar qualquer informação pessoal que nos fornecer
quando usar este website, incluindo as circunstâncias em que tais dados podem ser recolhidos, a finalidade
para a qual podem ser utilizados e as pessoas a que se destinam.

1 – Recolha e utilização de Dados
A Ensiguarda está empenhada em proteger a privacidade dos utilizadores do seu site e, como tal, recolhe
apenas as informações pessoais necessárias daqueles que as facultem voluntariamente, e assim também,
apenas as utiliza para os fins precisos, explícitos e legítimos para os quais foram recolhidas.
Os dados recolhidos através do site www.ensiguarda.pt têm como finalidades:
- a intenção de inscrição nas ofertas formativas disponibilizadas pela escola;
- contacto ao candidato ou ao encarregado de educação para efeitos de continuidade no processo de
seleção, entrevista e matrícula;
- apresentação de sugestões por parte da comunidade;
- apresentação de ofertas de trabalho por parte de empresas/entidades;
- contacto ao candidato para efeitos de divulgação de oferta de emprego.
Os dados fornecidos estão integrados numa base de dados, sendo o seu tratamento automatizado,
organizado e mantido diretamente pela Ensiguarda. Os menores de 18 anos deverão obter autorização dos
pais ou tutores antes de acederem ou disponibilizarem dados pessoais no site.
Caso os pais ou tutores tomem conhecimento de que o seu filho menor de idade forneceu à Ensiguarda
dados pessoais sem o seu consentimento, deverão entrar em contacto com a escola para solicitar a
eliminação dos respetivos dados. Caso a Ensiguarda tome conhecimento de que um menor de idade
forneceu, sem autorização parental, dados pessoais, essas informações serão eliminadas de imediato.

2 – Tratamento e segurança de Dados
O acesso e o tratamento dos dados pessoais recolhidos serão estritamente assegurados pelos
colaboradores da Ensiguarda, apenas no exercício das suas funções, sob um dever geral de
confidencialidade, ao qual acrescerá um dever de sigilo quando se trate de dados referentes a dados
sensíveis como sendo dados relativos à saúde, dados genéticos, biométricos, religiosos ou culturais, e na
estrita medida do necessário.
O site www.ensiguarda.pt é gerido diretamente pela Ensiguarda, pelo que é da responsabilidade da
Ensiguarda o tratamento dos dados recolhidos por esta via.
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A Ensiguarda não cederá informação e dados pessoais a terceiros, exceto no estrito cumprimento da lei
aplicável, ou para proteger os direitos e os bens da Ensiguarda.
A Ensiguarda não manterá os dados pessoais recolhidos por mais tempo do que o necessário para alcançar
os fins para que foram recolhidos ou durante o período de tempo exigido por lei.

3- Tempo de Conservação
A Escola Profissional da Guarda conservará os seus dados pessoais pelo período necessário à prestação de
serviços e em todo o caso cumprindo os prazos legalmente previstos para a sua conservação.

4 – Direito de acesso, retificação, cancelamento e oposição
O RGPD vem garantir que, a qualquer momento, possa solicitar-nos o acesso aos seus dados, a sua
retificação, apagamento, limitação de tratamento, manifestar oposição ao tratamento, bem como requerer
a sua transmissão a outros responsáveis pelo tratamento.

5- Entidade responsável
A entidade responsável pelo tratamento da Base de Dados é a Ensiguarda - Escola Profissional da Guarda,
pessoa coletiva nº506044882.
Caso pretenda exercer os direitos que lhe são conferidos pelo RGPD ou tenha qualquer dúvida sobre a
recolha e tratamento dos seus dados poderá entrar em contacto com a escola através dos seguintes
contactos:
Rua Comandante salvador do Nascimento, nº 43
6300-678 Guarda
Email: geral@ensiguarda.pt
Telefone: (+351) 271 237 034

6- Autorização para esta Política de Privacidade
Expressa a sua aceitação desta Política de Privacidade ao utilizar este website. Se não estiver de acordo
com alguma condição desta política, por favor não utilize este site ou não envie informação pessoal
identificável.
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