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PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENSINO E FORMAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA ALDEIA DE SANTA ISABEL 

 

O Centro de Formação Profissional da Aldeia de Santa Isabel (CFP da ASI) – integrado na Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa (SCML) – está empenhado em proteger a sua privacidade, na medida em 
que necessita de recolher e tratar os seus dados pessoais para efeitos da prestação de serviços de 
ensino e formação. 

Através desta Informação, bem como da Política de Privacidade da SCML, disponível em 
www.scml.pt, damos- lhe a conhecer os termos, regras e condições em que os seus dados pessoais 
serão tratados, no estrito cumprimento da legislação aplicável neste âmbito, designadamente o 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril (RGPD) e a Lei 
n.º 58/2019, de 08 de Agosto. 

IDENTIDADE E CONTACTOS DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a SCML – pessoa coletiva de direito privado 
e utilidade pública administrativa com o número 500 745 471 e sede no Largo Trindade Coelho, 
1200-470 Lisboa – que os tratará através do CFP da ASI sempre que em causa esteja a prestação de 
serviços de ensino e formação. 

No âmbito da prestação destes serviços, a SCML poderá também tratar os seus dados 
conjuntamente com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT), com 
o Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.), com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 
Proteção das Crianças e Jovens, Direção Geral de Reinserção Social, PSP, GNR, Unidades Hospitalares 
de Lisboa e Vale do Tejo, com as seguradoras e com outras entidades da área da educação e 
formação no âmbito de outros Protocolos/Acordos celebrados com a SCML. 

FINALIDADES E FUNDAMENTOS DE LICITUDE DO TRATAMENTO 

Os dados pessoais tratados serão os estritamente necessários para efeitos de prestação de serviços 
de ensino e formação (designadamente, recrutamento, seleção e desenvolvimento da formação); 
de gestão dos sistemas e serviços do CFP da ASI (nomeadamente a gestão administrativa da 
formação), bem como, de auditoria, monitorização e melhoria contínua dos mesmos. 

Assim, as operações de tratamento de dados pessoais necessárias para a prestação de serviços de 
ensino e formação aos utentes/formandos, bem como para comunicar e gerir a relação entre estes 
e o CFP da ASI, terão como fundamento a execução de um contrato de formação em que o 
utente/formando é parte. 

Adicionalmente, sempre que estejam em causa operações de tratamento de dados relativos a 
processos de transferência dos utentes/formandos, as mesmas basear-se-ão na necessidade do 
tratamento para efeitos de regularização do processo individual do utente/formando, com a 
garantia de que os dados serão tratados por ou sob a responsabilidade de um profissional sujeito à 
obrigação de sigilo profissional ou por outra pessoa igualmente sujeita a uma obrigação de 
confidencialidade. 

http://www.scml.pt/
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O CFP da ASI poderá ainda tratar os seus dados pessoais para efeito do cumprimento de obrigações 
legais, como é o caso das obrigações de comunicação de dados a entidades externas (como por 
exemplo, as Entidades Policiais e as Entidades Judiciais). 

   

  DESTINATÁRIOS DOS DADOS PESSOAIS 

O CFP da ASI é o destinatário dos seus dados, comprometendo-se a tomar as medidas técnicas e 
organizativas adequadas à proteção dos dados que trata.  

 

PRAZOS DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais dos utentes/formandos necessários à prestação dos serviços de ensino, formação 
e ação social são tratados e conservados pelo CFP da ASI no estrito cumprimento da legislação 
aplicável, sendo armazenados em sistemas de informação específicos ou em arquivos físicos. 

Para informação mais detalhada sobre os prazos de conservação de dados pessoais pode consultar 
o Regulamento de Gestão de Documentos da SCML, disponível através da Portaria n.º 6/2017, de 4 
de Janeiro. 

 

DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS E CONTACTOS DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

Poderá solicitar, a todo o tempo, o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua 
retificação, eliminação ou a limitação do seu tratamento, a portabilidade dos seus dados ou opor-se 
ao seu tratamento – verificadas as condições legalmente previstas. O exercício destes direitos poderá 
ser feito presencialmente, junto dos serviços administrativos do CFP da ASI devendo, para o efeito, 
preencher o respetivo formulário aí disponível, através do e-mail  dadospessoais@scml.pt, ou ainda 
por via postal, dirigida ao Encarregado de Proteção de Dados, para a morada Largo Trindade Coelho, 
1200-470 Lisboa. 

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial assiste-lhe, ainda, o direito 
de apresentar uma reclamação à CNPD ou a outra autoridade de controlo competente, nos termos 
da lei, caso entenda que o tratamento dos seus dados pessoais pelo CFP da ASI não respeita a 
legislação aplicável. 

Para obter mais informações sobre os termos, regras e condições do tratamento dos seus dados 
pessoais pelo CFP da ASI, por favor consulte a Política de Privacidade da SCML, disponível em 
www.scml.pt ou nos serviços administrativos do CFP da ASI, sendo que a assinatura deste 
documento pressupõe o conhecimento da referida Política. 

Poderá ainda contactar o nosso Encarregado de Proteção de Dados, preferencialmente através do 
e-mail dadospessoais@scml.pt. 

 

 Tomei Conhecimento:  , em  /  /   

 

Nota: Este documento é feito em duas vias - uma para o processo e outra para ficar na posse de quem toma conhecimento. 
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