
Escola Secundária Jaime Moniz 

Escola Secundária Jaime Moniz   Tratamento de dados pessoais e Consentimento  

AUTORIZAÇÕES E CONSENTIMENTOS 

(Nos termos do Regulamento Geral da Proteção de Dados – nº 2016/679) 

A Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) assume o compromisso de tratar os dados de forma a 

colocar sempre em primeiro lugar o superior interesse dos alunos. Seguindo as boas práticas 

recomendadas pela CNPD, adotou as medidas técnicas adequadas no sentido de reduzir ao máximo 

o risco que esta divulgação possa representar para os seus alunos.  

Para as finalidades a seguir listadas necessitamos do seu consentimento. Este consentimento não 

é obrigatório, não compromete a prestação dos serviços educativos e poderá ser retirado a qualquer 

momento através do e-mail protecaodados@jaimemoniz.com ou através dos serviços 

administrativos da escola.  

Consentimento informado 

1. Tratamento de categorias especiais de dados  

Autorizo que a ESJM proceda ao tratamento dos dados de saúde do meu educando relativamente 

a alergias e hábitos alimentares, necessidades medicamentosas e a outros dados relacionados com 

a saúde.  

 

Sim              Não   

Nota: Mesmo que não autorize o tratamento dos seus dados de saúde, nos casos limite previstos na lei, ou 

para fins de definição de estratégias de aprendizagem adequadas a cada caso ou de justiça na avaliação, a 

ESJM tem legitimidade fundamentada para aceder aos seus dados. 

2.  Tratamento de imagem e som  

Com a finalidade de divulgar os eventos junto da comunidade, autorizo a captação e tratamento 

de som e imagem durante as atividades (visitas de estudo, passeios a pé, provas desportivas), 

eventos (conferências, debates, painéis, palestras, exposições, semanas, cerimónias – Dia da 

Escola, Bênção das Capas, prémios de mérito, promocionais) e espetáculos (dança, teatro, música, 

artes) da Escola Secundária Jaime Moniz.  

A divulgação será feita internamente através dos meios de comunicação da escola (vitrinas, 

placards, projeções, folhetos, cartazes, plasmas) e externamente através dos órgãos de 

comunicação social, entidades com as quais a escola desenvolva parcerias, no Site e nas redes 

sociais da ESJM, no Anuário, revista Ágora, e na newsletter da ESJM. 

 

Sim              Não         
    

Declaração relativa à Informação sobre o tratamento dos seus dados pessoais e privacidade (nos 

termos do art.º 13.º do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) e ao Consentimento.   

 

Eu, _________________________________________________________________________ 

encarregado de educação de ___________________________________________________ 

declaro ter tomado conhecimento da presente informação de privacidade da ESJM e ter expresso o 

meu consentimento conforme acima assinalado.   

Local  ____________________________________________   Data: _____/ _____/ 20_____ 

Assinatura: ______________________________________________ 
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