
 

 

Declaração / Consentimento 
  
  
  Eu (nome completo)                                                                                                                                , portador(a) portador(a) do      
cartão de cidadão/autorização de residência/passaporte/Outro (riscar o que não interessar) nº_                      , nascido a  
           /_        /             , declaro para os efeitos previstos no disposto no artº 13º do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados – Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016, prestar o meu 

consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais, à Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e 

Formação Técnico Profissional CRL, pessoa coletiva nº. 502327669 com sede em Rua Elias Garcia, 29, 2700-312, entidade 

proprietária da Escola Profissional Gustave Eiffel.  

  
Dados pessoais que aceito fornecer:  

  
Nome, data de nascimento, morada, contatos telefone e email, habilitações, estabelecimentos de ensino frequentados, 

dados do Cartão Cidadão ou Autorização de Residência, nacionalidade, naturalidade, escalão de abono, constituição do 

agregado familiar, nome, morada, nacionalidade e profissão dos pais/ encarregado de educação, vacinas, relatórios 

clínicos, declarações judiciais, Programas Educativos Individuais, Certidão Judicial de Regulação do Poder Paternal, IBAN, 

registos biográficos escolares anteriores.  

  
A presente declaração constitui título bastante para conferir autorização para o tratamento dos meus dados pessoais nas 

seguintes situações especificadas a seguir:  

  

• Plataforma Sigo - Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa;  
  

• Plataforma dbgep –Gestão Escolar, da Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico 

Profissional CRL / Escola Profissional Gustave Eiffel com todos os inputs e outputs necessários para a gestão do 

percurso académico do aluno/formando;  

• Plataforma SIIFSE (Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu) /Portugal 2020;  
  

• Plataforma MISI (sistema de informação da Direção Geral de Estatísticas do Ministério de Educação);  
  

• Plataforma SGFOR (Sistema de Gestão da Formação do IEFP) - aplicado em formações próprias;  
  

• Dados enviados em resposta às várias solicitações das entidades já mencionadas e ainda tribunais, CPCJ - 

Comissão de Proteção Crianças e Jovens e outras a que, legalmente, haja obrigatoriedade de resposta.  

A informação prestada destina-se ao normal funcionamento da escola, ao tratamento e acompanhamento pedagógico do 

aluno/formando e ao cumprimento das obrigações legais1 da Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e  

Formação Técnico Profissional CRL / Escola Profissional Gustave Eiffel, junto das entidades que a tutelam.  
  

                                                                 

1 Despacho Normativo 6/2018, Despacho 8485-A/2015,Portaria 60-A/2015, Lei 92/2014, Decreto Lei 55/2009, despacho 5296/2017 e 
outra em vigor.  

  



 

 

   
 A Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional CRL compromete-se a cumprir com 
o definido no Regulamento Geral de Proteção de Dados designadamente, garantir a confidencialidade e proteção dos 
dados pessoais fornecidos e fazer uso deles apenas para as situações atrás especificadas.  

Mais declaro, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13º a 22º do Regulamento Geral de Proteção de Dados  

– Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016 ter tomado conhecimento 

dos seguintes direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais:  

  
a) Obter do responsável pelo tratamento de dados a confirmação de que os meus dados pessoais são ou não objeto 

de tratamento;  

b) Direito a aceder aos seus dados pessoais, de acordo com o previsto no regulamento atrás mencionado, artigo  
  

15º, alíneas a) a h);  
  

c) Retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados pessoais, ou limitar o seu 

tratamento;  

d) Solicitar ao responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais acesso aos mesmos, assim como a respetiva 

retificação ou eliminação, incluindo o exercício do direito ao esquecimento;  

e) Ser informado, a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias de dados envolvidas, a identidade dos 

destinatários a quem tenham sido divulgados e o período de conservação;  

f) Solicitar a portabilidade dos dados.  
  
As alíneas c) e d) estarão sujeitas à legislação existente que regula a atividade da Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa 

de Ensino e Formação Técnico Profissional CRL / Escola Profissional Gustave Eiffel.  

  
Quaisquer pedidos de esclarecimentos, ou alterações referentes ao tratamento dos meus dados pessoais, deverão ser 

feitos ao Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@gustaveeiffel.pt.  

  
A presente declaração é feita em duplicado e assinada pelo titular dos dados pessoais, sendo uma via para o declarante e 

outra via para a Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional CRL.  

   
  
Amadora,                        de                                                                  de 20                 

   
   
  

Assinatura do titular dos dados  Assinatura do titular das responsabilidades parentais  
(conforme documento identificação) 
  

(quando o titular dos dados for menor de 18 anos)  

 


