
 
Política de Privacidade do site 

Esta página pretender informar e dar a conhecer ao utilizador a política de privacidade do 

site do Colégio Águas Férreas. 

O Colégio Águas Férreas adota uma política de transparência, pretendendo, dessa forma, 

dar a conhecer de que forma são recolhidos e tratados os dados recolhidos através do seu site. 

Ao usar este site, concorda com as práticas previstas e descritas nesta Política. 

Recolha de informação pessoal 

O site do Colégio Águas Férreas poderá recolher informação pessoal, designadamente: 

nome da criança, nome dos pais, data de nascimento da criança, morada, localidade, código 

postal, contacto telefónico e contacto eletrónico. O utilizador que insira os referidos dados 

autoriza o Colégio Águas Férreas, de forma livre, informada e voluntária, a incorporar e utilizar 

os dados recolhidos na sua base de dados para posterior tratamento. 

A nível de software, são recolhidas, de forma automática, informações relativas ao meio 

através do qual o utilizador acede ao site, designadamente: endereço IP, tipo de navegador, 

nomes de domínio, idioma, sistema operativo e configurações do sistema, país e fuso horário, 

tempos de acesso e endereços de site que fazem referências. As informações recolhidas são 

utilizadas para operação dos serviços do Colégio Águas Férreas, de forma a garantir a 

qualidade do serviço e para obter estatísticas gerais sobre a utilização do site. 

O site do Colégio Águas Férreas não se responsabiliza pelas declarações de privacidade dos 

sites de onde tenha sido encaminhado ou para sites para o qual seja encaminhado através 

deste. 

Uso da informação pessoal 

Os dados relativos a informações pessoais que tenham sido fornecidos pelo utilizador são 

utilizados para efeitos de pré-inscrição da criança na base de dados do Colégio Águas Férreas, 

com vista a um futuro contacto com o Encarregado de Educação.  

O site não vende, aluga ou fornece a informação que o utilizador forneceu a terceiros, 

garantindo a sua confidencialidade.  

Divulgação de imagens no site 

No âmbito de atividades previstas e descritas no Plano Anual de Atividades do Colégio 

Águas Férreas, e no contexto do Projeto Educativo, poderão ser divulgadas imagens de 

elementos da comunidade escolar e educativa, salvaguardando-se o que se encontra previsto 

nos termos das leis, no que respeita ao direito de proteção de imagem:  

https://www.cnpd.pt/bin/legis/leis_nacional.htm 

https://www.cnpd.pt/bin/legis/leis_nacional.htm


 

Desta forma, qualquer elemento da comunidade escolar e educativa tem o direito a 

solicitar a não divulgação da sua imagem, devendo manifestar essa sua vontade no início do 

ano letivo, por escrito, junto da Diretora Pedagógica. 

Proteção de dados 

 Os dados facultados pelos utilizadores encontram-se protegidos na base de dados do 

Colégio Águas Férreas, o qual assume o compromisso de que o tratamento dos dados é 

efetuado por pessoas devidamente autorizadas pela Entidade, obrigadas ao sigilo profissional, 

incluindo após o cessar de funções. 

Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente, respeitando a legislação 

nacional sobre a matéria. Estes dados constam dos ficheiros da base de dados do Colégio 

Águas Férreas, podendo ser utilizados em futuras ações. 

De acordo com o disposto no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (Regulamento 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016), o utilizador pode, em 

qualquer altura, exercer o seu direito de acesso, retificação e cancelamento dos dados 

fornecidos, dirigindo-se pessoalmente às instalações do Colégio ou através do endereço 

eletrónico geral@aguasferreas.com. O Colégio Águas Férreas compromete-se a destruir ou 

retificar quaisquer dados recolhidos sempre que seja expressa a vontade do titular para esse 

fim, garantindo que isso não implicará o mau funcionamento administrativo, nem afetará a 

vida escolar da criança. 
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