Proteção de Dados Pessoais - Direito de Informação
O Regulamento Geral de Proteção de Dados (ou RGPD, Regulamento (EU) n.º 2016/679 de 27 de abril) e a Lei
de Proteção de Dados Pessoais (ou LPDP, Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem
jurídica nacional, do referido Regulamento), conferem aos titulares de dados pessoais um maior controlo sobre
o uso dos seus dados e determina obrigações para quem trata essa informação, a começar pelo dever de
informação.
A Câmara Municipal do Entroncamento (CME) é responsável oferta das atividades de animação e de apoio à
família (AAAF para o Jardim de Infância) e da componente de apoio à família (CAF para o 1º ciclo), no que
concerne ao período das refeições escolares, no âmbito da Portaria n.º 644-A/2015 de 24/08 e do Regulamento
de Ação Social Escolar do Município do Entroncamento disponível para consulta em
http://www.aecentroncamento.pt/aece/index.php/documentos/47-regulamento-acao-social-escolar.
Os dados serão tratados no âmbito das ofertas referidas pelo setor de Educação da CME, para efeitos de
organização do serviço, atribuição do escalação de ação social escolar e cobrança da prestação do serviço
prestado (quando aplicável). Os dados serão transmitidos ao Agrupamentos de Escolas Cidade do
Entroncamento (AECE) e aos respetivos estabelecimentos de ensino para a operacionalização do serviço. Os
dados serão tratados e armazenados em plataforma eletrónica do Município ou contratada por este a terceiros,
sendo que a parte contratada estará sempre sujeita ao RGPD a todos os níveis relativamente aos dados que lhe
forem transmitidos. Os formulários em papel estão sob a responsabilidade do setor de Educação da CME.
Para usufruir do serviço deve preencher o formulário respetivo, onde contam os dados considerados como
estritamente necessários relativos à criança e ao representante legal. Relativo à criança: Nome, NIF (Nº de
Contribuinte), Cartão de Cidadão (CC) e Data de Nascimento; acresce Escola e Turma/Sala. Relativos ao
representante legal: Nome, CC, NIF, Morada, Freguesia, Código Postal; para efeitos de contacto direto: endereço
de correio eletrónico e/ou telefone/telemóvel e telemóvel para envio de SMS relativo a avisos de pagamento;
acresce Declaração de Rendimentos ou de Abono de Família para efeitos do cálculo do valor a pagar pelo serviço,
nos termos do Regulamento existente. Acresce a indicação das necessidades efetivas.
Os dados de contacto serão utilizados para: via SMS, informar sobre valores a pagamento ou saldo de refeições;
via SMS ou mail, para envio de informação relativa ao serviço em si e a outros serviços ou ofertas que a Câmara
Municipal disponibilize nesta área da Educação.
O titular dos dados tem os direitos de: informação, acesso, retificação e eliminação, oposição e portabilidade,
nos termos do RGPD. Os direitos podem ser exercidos pessoalmente ou por mail junto do Setor de Educação
(educacao@cm-entroncamento.pt), diretamente na plataforma eletrónica ou via o Encarregado de Proteção de
Dados do Município (EPD), através do endereço epd@cm-entroncamento.pt. Alguns dos direitos, como o da
eliminação, podem implicar a prestação parcial do serviço ou mesmo a não ser possível a prestação do serviço.
A atualização de dados pessoais é uma obrigação do titular ou do representante legal. A alteração de qualquer
dado pessoal é da total responsabilidade do titular ou do representante legal.
O Município do Entroncamento, sito em Largo José Duarte Coelho, 2330-078 Entroncamento, com o n.º de
telefone 249720400, é o responsável pela recolha, tratamento e armazenamento dos dados pessoais,
garantindo a sua confidencialidade e proteção. Os dados serão conservados pelo período legalmente estipulado.
As reclamações nesta matéria podem ser dirigidas ao EPD ou diretamente à Comissão Nacional de Proteção de
Dados.

