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A Política de Privacidade da COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇAO é regida pelo 

cumprimento da legislação vigente sobre proteção de dados pessoais e da Lei de Serviços da 

Sociedade da Informação e Comércio Eletrônico. O objetivo desta Política é proteger as 

informações na Internet, da mesma forma que elas são protegidas em outras mídias. 

ARENALES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA possui 

https://www.colegioimaculadaconceicaomaia.com website e para trás nesta seção Política de 

Privacidade em informações pessoais que o usuário pode fornecer quando visita o nosso 

website. 

1.- Uso e processamento de dados pessoais. 

Em conformidade com as disposições da Lei de Protecção de Dados Pessoais, ARENALES 

PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA - COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇAO informa que os 

dados pessoais fornecidos através do preenchimento de formulários "Fale Conosco", "Marcar", 

"fazer uma nomeação", " quer se juntar a nós? "ou" Contacto "serão incorporados num 

ficheiro automatizado propriedade da ARENALES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA  possa exercer, 

conforme previsto no parágrafo 3, os seus direitos de acesso, rectificação, apagamento, a 

oposição, a limitação do tratamento e outros direitos recolhidos nos arts. 15-22 do 

Regulamento (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de 

2016 sobre a protecção das pessoas relativamente ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados (regulamento geral de Proteção de Dados - RGPD). 

Se o usuário decide fazer uma consulta ou sugestão através de vários canais de comunicação 

(telefone, contato web, e-mail ou visitar) da organização, os dados solicitados serão 

necessários, a fim de cumprir com o pedido. Nesse sentido, o registro correspondente em tal 

formulário implica a autorização expressa do usuário para enviar informações para seu 

endereço de e-mail. Sobre a possibilidade de exercício de direitos em termos de proteção de 

dados (ver seção 3). 

Em conformidade com a Lei 34/2002 de 11 de julho de Serviços da Sociedade da Informação e 

Comércio Eletrônico (doravante LSSICE) ARENALES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA - COLÉGIO 

EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇAO não enviará através de comunicações de e-mail de 

publicidade que não tenham sido autorizadas pelos usuários. 

Nos casos em que é necessário preencher um formulário e clique no botão para validar ou 

enviar significa necessariamente que a sua realização foi informado e, quando apropriado, deu 

o seu consentimento apropriado ao conteúdo desta política de privacidade. Assim, sempre que 

solicitado ARENALES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA - COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA 

CONCEIÇAO dados pessoais, irá incluir um link ( "link"), ligado a esta Política de Privacidade, a 

fim de fazê-lo participar em seus direitos e obrigações. O usuário deve preencher os 

formulários de inscrição com informações verdadeiras, exatas, completas e atualizadas, sendo 

informado ao mesmo tempo dos dados de preenchimento obrigatório e suas consequências 

no caso de não fazê-lo. Da mesma forma, com a aceitação, você reconhece que as informações 

e os dados pessoais coletados são precisos e verdadeiros. 

Para mais informações sobre o tratamento de seus dados, de acordo com o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados - RGPD, clique aqui 
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2.- Medidas de segurança 

ARENALES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA - COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇAO 

informa que implementou medidas de segurança técnicas e organizativas necessárias para 

garantir a segurança dos seus dados pessoais e evitar a alteração, perda e tratamento e / ou 

acesso não autorizado, dado o estado da tecnologia, a natureza dos dados armazenados e os 

riscos a que estão expostos, sejam eles provenientes de ação humana ou do ambiente físico ou 

natural. 

Assim ARENALES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA - COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA 

CONCEIÇAO estabeleceu medidas adicionais para reforçar a confidencialidade e integridade da 

informação na organização, tais como o estabelecimento de limitações sobre o uso de e-mail 

ao enviar dados ou documentos confidenciais. No entanto, o usuário deve estar ciente de que 

as medidas de segurança na Internet não são inexpugnáveis. Neste sentido, é importante que 

a informação pessoal ARENALES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA - COLÉGIO EXTERNATO 

IMACULADA CONCEIÇAO contato de vários formulários on-line é obrigado a manter em 

segredo todos os dados processados devido ao desempenho do seu trabalho, e usá-las apenas 

sob a forma que requer o desempenho de suas funções. 

A ARENALES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA - COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇAO 

mantém continuamente a supervisão, controle e avaliação dos processos para garantir o 

respeito pela privacidade dos dados. 

3.- Exercício de direitos pelas partes interessadas 

Aqueles indivíduos que forneceram seus dados poderão contatar a ARENALES PORTUGAL, 

UNIPESSOAL LDA - COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇAO, como proprietária e 

responsável pelo arquivo, para poder exercer livremente seus direitos sobre os dados incluídos 

no arquivo. 

Dada a natureza confidencial das informações, você não poderá exercer seus direitos por 

telefone, porque isso significa que você não pode provar sua identidade como o proprietário 

dos dados registrados. Os interessados podem exercer os seus direitos através de 

comunicação escrita dirigida ao COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇAO, Rua do 

Calvário, 307 Gueifães 4470-028 Maia Coordenadas, ou 

info@colegioimaculadaconceiçaomaia.com endereço de e-mail, provando sua identidade por 

fotocópia do seu ID e A seguinte referência em sua carta ou e-mail: "LOPD-RIGHTS". 

4.- Menores 

Se o usuário for menor de idade, é necessário que ele tenha o consentimento prévio de seus 

pais ou responsáveis, antes de proceder à inclusão de seus dados pessoais nos formulários. A 

ARENALES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA - COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇAO não 

se responsabiliza pela violação deste requisito. 

5.- Links 

Esta Política de Privacidade aplica-se apenas ao site da COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA 

CONCEIÇAO. Não é garantido nos acessos através de links com este site, nem aos links deste 

site com outros sites. 
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6.- Modificação desta Política de Privacidade 

A ARENALES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA - COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇAO se 

reserva o direito de modificar sua Política de Privacidade, de acordo com seus próprios 

critérios, ou motivada por uma mudança doutrinária da Agência Espanhola de Proteção de 

Dados, legislativa ou jurisprudencial. Qualquer modificação da Política de Privacidade será 

publicada dois dias antes de sua efetiva aplicação. O uso dos formulários de registro após a 

efetivação das mudanças introduzidas, implicará na aceitação destes. 


