
 
Cooperativa de Educação do Indivíduo, Formação e Apoio, CRL 

 
 

 

Regulamento Geral da 

Proteção de Dados 

(RGPD) 

 

 

           

 

 

 



 

EDIFACOOP - Cooperativa de Educação do Indivíduo, Formação e Apoio, CRL 

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS   

 

1 
 

Índice 

 

1. Introdução 2 

2. Recolha de dados 2 

3. Consentimento de dados 3 

4. Posse de dados 3 

5. Disponibilização de dados 3 

6. Eliminação de dados 4 

7. Segurança 4 

8. Comunicação de dados a outras entidades 5 

9. Responsável pelo tratamento de dados (RTD) 5 

10. Responsável pela proteção de dados (RDP) 5 

11. Omissões 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDIFACOOP - Cooperativa de Educação do Indivíduo, Formação e Apoio, CRL 

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS   

 

2 
 

1. Introdução 

 O presente regulamento visa esclarecer a comunidade educativa e entidades com quem a 

EDIFACOOP mantem relações de parceria sobre a recolha, guarda e uso de dados pessoais dos 

seus cooperadores, colaboradores, utentes e fornecedores, com base no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD).  

 A EDIFACOOP define neste regulamento a sua Política de Proteção de Privacidade e 

garante assim a confidencialidade, integridade e segurança de toda a informação relativa a dados 

pessoais de qualquer natureza: administrativa, financeira… daqueles com quem contacta e se 

relaciona. 

 

2. Recolha de dados 

 

a) No ato de admissão de cooperadores, de colaboradores, fornecedores e utentes é feita 

a recolha de dados pessoais para identificação da pessoa na instituição e junto das 

entidades parceiras; 

b) A recolha de dados pessoais é obtida mediante solicitação e consentimento do titular 

dos dados ou seu representante legal quando procuram os serviços da instituição ou 

quando esta contrata colaboradores para as funções a que se destina;  

c) O responsável pelo tratamento dos dados pessoais informa oralmente o titular das 

finalidades da recolha de dados, da retificação dos mesmos, da limitação do 

tratamento, bem como do apagamento, quando contacta a instituição, qualquer que 

seja o serviço a prestar; 

d) Antes do acesso aos dados, os colaboradores e utentes serão esclarecidos, caso 

pretendam, acerca do presente regulamento; 

e) Inicialmente, os dados são registados e processados em papel e devidamente 

arquivados e posteriormente em suporte informático, quando consumada a admissão, 

e protegidos por códigos de acesso restrito; 

f) Particularmente, no ato de admissão dos alunos, é solicitado aos pais/encarregados de 

educação autorização para divulgação de imagens no âmbito do desenvolvimento de 

atividades relacionadas com projetos da instituição, nomeadamente Erasmus+, e que 

sejam exclusivamente para disseminação dos mesmos, ou outras relacionadas com a 

implementação do Plano Anual de Atividades da instituição; 

g) O titular de dados tem o dever de facultar os seus dados exatos para o fim que procura 

a EDIFACOOP; 

h) O titular de dados tem o direito de ver os seus dados tratados de forma a salvaguardar 

os seus direitos, liberdades e legítimos interesses; 

i) Os dados pessoais permanecem confidenciais, por obrigação do sigilo profissional de 

todos os colaboradores da EDIFACOOP; 

j) No caso dos fornecedores, os dados recolhidos têm o tratamento adequado para o fim 

determinado na contratualização de serviços e são protegidos de igual forma. 
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3. Consentimento de dados 

 

a) O consentimento é feito no momento da admissão dos utentes e colaboradores e 

registado por escrito no documento de admissão (boletim de matrícula ou afins) ou 

contrato de prestação de serviços. 

b) O consentimento é assinado pelo próprio, quando maior de 16 anos, ou pelo titular 

das responsabilidades parentais; 

c) O titular dos dados pode retirar o consentimento a qualquer momento, mediante 

apresentação de documento escrito por si, alegando as razões de tal decisão; 

d) A retirada de consentimento tem efeitos a partir da data em que é avaliado o 

documento apresentado pela Direção da instituição e RPD; 

e) A retirada de consentimento não pode comprometer qualquer procedimento que a 

instituição necessite de tomar relativamente à situação do titular de dados. 

 

 

4. Posse dos dados 

 

a) A EDIFACOOP mantem em seu poder os dados pessoais recolhidos pelo tempo 

necessário, conforme a natureza da pessoa.  

b) No caso do colaborador, pelo tempo de permanência ao serviço da instituição, 

acrescentando-se o tempo para procedimentos advindos com o cessar de funções.  

c) No caso dos utentes, o tempo de posse dos dados mantem-se enquanto o mesmo 

frequentar a instituição, acrescendo o tempo necessário para efetuar documentos de 

transferência para outros estabelecimentos de ensino; 

d) No geral, os dados pessoais permanecem ao cuidado da EDIFACOOP, pelo tempo 

mínimo estipulado por lei/exigências legais, nos diferentes casos. 

 

 

5. Disponibilização de dados 

 

a) Os dados recolhidos só serão disponibilizados às entidades parceiras sempre que o 

solicitarem para procedimentos no âmbito do exercício das suas funções; 

b) A EDIFACOOP preserva e dá especial atenção aos dados relativos aos alunos, quer 

sejam de identificação, de morada, datas de nascimento, bem como outras 

informações relevantes para o processo. 

c) Os dados pessoais dos colaboradores da EDIFACOOP são tratados no contexto 

exclusivamente laboral; 

d) Os dados pessoais dos utentes da EDIFACOOP são tratados exclusivamente na 

condição de utentes; 

e) Quanto aos dados dos restantes, eles são tratados exclusivamente para as funções 

acordadas entre as partes. 
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6. Eliminação de dados 

 

a) A EDIFACOOP compromete-se perante todos os colaboradores e utentes ou seus 

representantes legais a eliminar todos os dados pessoais recolhidos ao longo do tempo 

de permanência ou frequência da instituição, logo que os mesmos deixem de aqui 

exercer funções, a deixem de frequentar ou de prestar qualquer serviço para o qual 

existiu um contrato anterior; 

b) Os dados pessoais serão destruídos, no caso do papel e apagados de todos os ficheiros 

informáticos; 

c) Os dados pessoais são apagados pelo responsável pelo tratamento quando o titular 

retirar o consentimento, mediante documento escrito justificativo do ato. 

 

7. Segurança 

 

a) A EDIFACOOP responsabiliza-se por informar os cooperadores, os colaboradores, 

os utentes ou seus representantes legais e fornecedores quando houver qualquer 

suspeita de eventual violação de dados, de qualquer natureza; 

b) Sempre que for necessário usar documentos e material didático on line, no âmbito de 

atividades de sala para cumprimento de programas ou orientações curriculares, 

haverá uma atenção especial para garantir que os serviços utilizados sejam 

totalmente compatíveis com este regulamento; 

c)  Salienta-se que os referidos documentos e materiais são trabalhados onde os 

computadores estão protegidos contra eventuais violações de dados; 

d) O mesmo acontece com as atividades no âmbito dos projetos europeus, quer sejam 

reuniões de trabalho, videoconferências…; 

e) Perante um incidente físico ou técnico, a instituição deve restabelecer o acesso aos 

dados pessoais com a maior brevidade possível; 

f) A EDIFACOOP testa, aprecia e avalia regularmente as medidas técnicas e 

organizativas e sua eficácia, de forma a garantir a segurança do tratamento dos 

dados; 

g) Todos os colaboradores da EDIFACOOP têm o dever de fazer uso sistemático do 

sigilo profissional para preservação e confidencialidade dos dados pessoais dos 

utentes da instituição; 

h) O incumprimento de normas que estão implícitas neste regulamento e que põem em 

risco a segurança dos dados pessoais implica a aplicação de sanções previstas no 

RGPD. 
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8. Comunicação de dados a outras entidades 

a) Os dados pessoais serão transmitidos apenas às entidades parceiras quando 

solicitados pelo titular ou por estas e se se tratar de uma imposição legal para 

permitir às mesmas a execução das funções que a lei lhe impõe. 

 

 

9. Responsável pelo tratamento de dados (RTD) 

 

a) O responsável pelo tratamento de dados aplica as medidas técnicas e organizativas 

adequadas para assegurar e comprovar que o tratamento é realizado em conformidade 

com o regulamento; 

b) Na EDIFACOOP são responsáveis pelo tratamento de dados os colaboradores da 

Direção Pedagógica e Administrativa e Contabilidade. 

 

10. Responsável pela Proteção de Dados (RPD) 

 

a) A proteção de dados é assegurada por um elemento interno, colaborador da 

EDIFACOOP, nomeado e preparado para o efeito, que avalia todas as situações à luz 

do RGPD; 

b) O RPD deve aconselhar, avaliar e gerir riscos (em conjunto com a Direção), 

monitorizar a conformidade da proteção de dados e interagir com todos os 

colaboradores e utentes ou seus representantes legais sobre qualquer situação inerente 

às suas funções; 

c) O RPD deve cooperar com a autoridade de controlo, sempre que necessário; 

d) Ao RPD compete ainda implementar medidas técnicas e organizacionais de forma a 

cumprir com a devida segurança o presente regulamento; 

e) As medidas a implementar devem ser revistas sempre que se julgar oportuno; 

f) O RPD trabalha em articulação com os diferentes responsáveis pelo tratamento de 

dados; 

g) O RPD está vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exercício das 

suas funções. 

 

 

11. Omissões 

 

a) Perante qualquer caso omisso neste regulamento, aplica-se o estabelecido no 

Regulamento Geral da Proteção de Dados. 

 

Edifacoop e Sequeira, 22 de março de 2021 

A administração 


