TERMO DE RESPONSABILIDADE

________________________________________________________, portador do cartão do cidadão com
o número de identificação civil ___________________________ encarregado(a) de educação
de_____________________________________, portador do cartão do cidadão com o número de
identificação civil ____________________ , participante na NOVA STEAM ACADEMY de ___/___/___ a
___/___/___ realizada pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa, declara
para os devidos efeitos que:

Tomou conhecimento do regulamento da NOVA STEAM Academy

O seu educando não tem doença impeditiva da realização das atividades propostas
Autoriza/Não autoriza (riscar o que não interessa) a recolha de imagens vídeo e fotografia do seu
Educando durante o desenvolvimento das atividades, para uso único e exclusivo na promoção da
iniciativa, na página e redes sociais oficiais da FCT NOVA
Autoriza/Não autoriza (riscar o que não interessa) a saída do seu educando no final do dia, após o término
das atividades

Data
O Encarregado de Educação

_____________________

CONSENTIMENTO

Eu…………………………………………………………………………. , portador do cartão do cidadão com o número de
identificação civil ……………..……………., pelo presente declaro, para efeitos do previsto no artigo 13.º do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/ 679/2016, de 27 de abril, de ora em diante
abreviadamente designado por “RGPD”, prestar, por este meio, consentimento expresso, livre e
informado para tratamento dos meus dados pessoais e do meu educando ………………………….………..,
portador do cartão do cidadão com o número de identificação civil ……………………………………. adiante
designados por dados pessoais, à Universidade NOVA de Lisboa (Faculdade de Ciências e Tecnologia),
Fundação Pública de direito privado, pessoa coletiva número 501559094.
1. Os dados pessoais recolhidos na ficha de inscrição são tratados com as seguintes finalidades:
a) Gestão da relação comercial/contratual;
b) Prestação de serviços educativos;
c) Gestão, controlo de assiduidade e processamento do percurso do aluno na escola de verão NOVA
STEAM ACADEMY;
d) Ativação do seguro escolar e de acidentes pessoais;
e) Comunicações à Autoridade Tributária;
f) Cumprimento de outras obrigações legais decorrentes da atividade desenvolvida;
g) Controlo da segurança de pessoas e bens, através de utilização de videovigilância;
h) Tratamento dos dados de saúde do educando relativamente a alergias e hábitos alimentares,
necessidades medicamentosas e a outros dados relacionados com a saúde com a finalidade de prestar
cuidados de saúde inadiáveis e de partilha de informação com profissionais de saúde
Autorizo
Não Autorizo
(riscar o que não interessa)

2. Os dados recolhidos e detidos pela FCT NOVA poderão ser transmitidos, com respeito pelo dever da
confidencialidade e pelo princípio da finalidade que presidiu à sua recolha, para as seguintes entidades:
a) Seguradoras, no âmbito e para a finalidade de contratação de seguros;
b) Entidades e autoridades a quem os dados pessoais devam ser comunicados por força de obrigação
legal;
c) Subcontratantes, quando for necessário que uma entidade trate dados por conta da FCT NOVA e de
acordo com as instruções por esta fornecidas.
3. A FCT NOVA, guardará os dados pessoais pelo tempo necessário à prossecução da finalidade a que se
destinam.
4. Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, é garantido o direito de acesso, atualização,
retificação, eliminação, portabilidade, limitação e apagamento dos seus dados pessoais. Assiste-lhe ainda
o direito de apresentar reclamações perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).
5. O exercício destes direitos poderá ser realizado, em qualquer momento, junto da Divisão Académica
da FCT NOVA, através de carta para Divisão Académica, Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, Campus da Caparica, 2829-516 Caparica ou através de e-mail dirigido ao
Encarregado da Proteção de Dados da Universidade (dpo@unl.pt)

Data

O Encarregado de Educação

_____________________

