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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1 - Introdução
O Externato Grão Vasco (EGV), com o Alvará nº 1566 de novembro de 1958 e morada em
Av. Grão Vasco 40 - 1500-338 Lisboa, dedica-se à educação e ao ensino, desde o nível da
educação pré-escolar, 1º ciclo, e ensino especial. Tem também diversas atividades
extracurriculares para capacitação dos jovens em áreas complementares ao ensino e aos
programas curriculares.
A privacidade e a proteção dos seus dados pessoais é um objetivo permanente do Externato
Grão Vasco, pelo que é nosso firme compromisso zelar pela segurança e confidencialidade
desses dados.
Apenas recolhemos os dados estritamente necessários à nossa actividade. Esses dados não
serão utilizados para outras finalidades que não aquelas que forem indicadas.
Os dados recolhidos serão conservados pelo período necessário para a finalidade para o
qual foram recolhidos, salvo disposições legais em vigor e/ou verificando-se algum interesse
legítimo por parte do EGV para a sua manutenção, exceto se prevalecerem direitos ou
liberdades fundamentais do titular dos dados.
No âmbito da sua actividade o EGV poderá ceder os seus dados pessoais a entidades
terceiras mas, nesses casos, o Externato assegurará que tais entidades apresentaram
garantias suficientes de aplicação de medidas técnicas e organizativas adequadas ao
tratamento dos dados nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
2 - Tipo de dados pessoais que são recolhidos
O Externato Grão Vasco recolhe apenas os dados pessoais necessários para instruir os
processos individuais dos seus Aluno(a)s e respectivos Encarregados de Educação.
Estes dados poderão ser recolhidos presencialmente, através do nosso website, bem como
através de envio de Email para o nosso endereço: secretaria@graovasco.pt .
Por inerência dos serviços prestados, a licitude de tratamento da maioria dos dados
pessoais tratados pelo Externato Grão Vasco deriva da lei ou de relação contratual. Nos
restantes casos, o Externato Grão Vasco procede à recolha dos respetivos consentimentos,
nos termos legais.
Todos aqueles que interagem com o Externato Grão Vasco (candidatos, alunos,
encarregados de educação, professores, trabalhadores, colaboradores externos e demais
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interessados), e que connosco partilham dados pessoais, têm a garantia de que todos os
nossos colaboradores estão capacitados para garantir protecção e privacidade desses dados
pessoais.
3 - Finalidades dos dados pessoais recolhidos
Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente às regulares necessidades de tratamento
dos dados pessoais de Alunos e respetivos Encarregados de Educação, nomeadamente as
necessárias para fins legais para com o Ministério da Educação, bem como as necessárias ao
bom desempenho escolar e educativo de cada aluno.
4 - Acesso aos dados pessoais
O EGV adotou medidas para garantir que os seus funcionários ou colaboradores com acesso
aos seus dados pessoais, no contexto das respetivas tarefas, procederão ao correto
tratamento desses dados, nos termos da presente política de privacidade e das obrigações
legais de proteção de dados em vigor.
Sempre que o EGV cede dados pessoais de cujo tratamento é responsável a entidades
terceiras, no âmbito da sua atividade profissional, salvaguardará junto dessas entidades,
mediante instrumento contratual, o cumprimento do RGPD e demais legislação aplicável, no
que respeita à segurança e protecção dos seus dados pessoais.
5 - Aceder, Alterar e Apagar Dados Pessoais
Os titulares dos dados podem aceder, retificar, solicitar a portabilidade ou o apagamento
dos seus dados pessoais através do endereço de Email: geral@graovasco.pt .
Tais pedidos serão tratados no prazo máximo de 30 dias.
6 - Segurança dos Dados Pessoais
O EGV implementou as medidas técnicas e organizativas necessárias, em conformidade com
o RGPD, com o objetivo de proteger a integridade e confidencialidade dos dados pessoais
que recolhe.
7 - Cookies
O EGV pode vir a utilizar cookies no seu website com vista a melhorar a interação com os
seus visitantes.
Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que um Website instala no seu computador ou
dispositivo móvel aquando da sua visita. Estes ficheiros permitem que durante um certo
período de tempo o Website “recorde” as suas ações e preferências, nomeadamente o
idioma escolhido para navegar no Website, tornando a sua navegação personalizada e mais
eficiente.
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O seu browser de internet posteriormente envia, em cada visita subsequente,
estes cookies de volta para o Website, permitindo o reconhecimento e memorização da
identidade dos nossos visitantes, designadamente as preferências de utilização dos nossos
utilizadores.
A navegação neste Website pode permitir a recolha de informação com recurso a cookies e
demais tecnologias. Ao usar este site aceita o uso de cookies tal como descrito nesta
notificação de cookies.
A) Tipos de Cookies utilizados
O nosso Website recorrerá ao uso de cookies funcionais para gravar informação sobre as
opções dos nossos utilizadores e permitir customizar o nosso Website às necessidades dos
mesmos como por exemplo, memorizar o idioma selecionado.
A utilização destes serviços de web analytics de terceiros, nomeadamente Google, servirá
para fins de criação e análises estatísticas no sentido de melhorarmos o funcionamento do
nosso site. Esta informação analisada será tratada de forma estatística e anonimizada, não
sendo o utilizador identificado na mesma.
Ao navegar no nosso website poderá ter disponíveis botões sociais de partilha de conteúdo
em determinadas redes sociais. Através desta ação, as mesmas poderão obter informações
sobre as atividades do utilizador no nosso Website. Estas opções são controladas nos termos
de utilização e privacidade das respetivas redes sociais em que se encontra registado.
B) Como controlar os Cookies
Pode controlar e/ou apagar os cookies que desejar. Pode apagar todos os cookies já
instalados no seu computador ou dispositivo móvel ou ativar uma opção disponível na
maioria dos programas de navegação que impede a sua instalação. Mas se o fizer, poderá
ter de configurar manualmente algumas preferências sempre que visitar um Website e
corre o risco de desativar determinados serviços e funcionalidades.
A grande maioria dos browsers permite aos utilizadores visualizar os cookies alojados e
eliminá-los individualmente ou bloquear os cookies num determinado website ou todos, em
geral.
Os utilizadores do Website aceitam a introdução dos cookies nos seus computadores ou
dispositivos nos termos acima indicados sem prejuízo do controlo e gestão disponíveis.
7- Revisões
A presente Informação pode ser alterada periodicamente e, como tal, recomendamos a sua
consulta regular.
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8 - Contactos
Se tiver alguma questão relacionada com a presente política de privacidade, ou alguma
sugestão que deseje apresentar, poderá contactar-nos através de:
Respons:
Morada:
Telefone:
E-mail:
Web:

Rogério Candido
Av. Grão Vasco 40 - 1500-338 Lisboa
21 760 32 07
direccao@graovasco.pt ou geral@graovasco.pt
www.graovasco.pt
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