
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
DOC.CM.015 

Página 1 de 3 

 

IMP.DUE.001-00 
 

Revisão 1 

25 de maio de 2020 
 

A Política de Privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos pelo Colégio Miramar em suporte de papel 

e/ou plataformas online, nomeadamente de: alunos, pais/encarregados de educação, pessoal docente, pessoal não 

docente, prestadores de serviços, fornecedores e quaisquer outras entidades/pessoas que acedam ao recinto escolar e/ou 

respetivos serviços. 

1. Finalidades do tratamento dos dados recolhidos 

O Colégio Miramar tratará os dados estritamente necessários para as seguintes finalidades específicas: 

• Finalidades que resultam de obrigações legais perante o Ministério da Educação ou qualquer outra entidade 

com autoridade legal. 

 

• Finalidades que resultam de atividades essenciais à prestação de serviços do Colégio Miramar: 

o Gestão de horários (horários laborais; horários de serviços; horários de atividades letivas e de 

complemento curricular; horários de turmas; …); 

o Gestão de listas de alunos por turma; 

o Gestão de listas de inscrição em disciplinas optativas ou opcionais; 

o Gestão de listas de inscrição em atividades opcionais de complemento curricular; 

o Gestão de informações relevantes sobre questões de saúde para garantir a adequação de medidas 

preventivas, logísticas ou de apoio (por exemplo: intolerâncias alimentares, para confeção adequada 

de refeições fornecidas no refeitório; condições físicas que afetam a mobilidade, para correto 

acompanhamento e definição de espaços e equipamentos de apoio; quaisquer patologias ou estados 

de saúde que requeiram atuação e/ou formação específica; …); 

o Gestão de informações relativas a alunos com necessidades educativas especiais, para enquadramento 

e implementação de medidas educativas; 

o Gestão de informações no âmbito da Ação Social Escolar; 

o Gestão de informações relevantes no âmbito de processos pedagógicos/administrativos de alunos; 

o Gestão de informações relevantes no âmbito de processos individuais do pessoal docente e não 

docente; 

o Gestão de contactos (morada, telefone, telemóvel, correio eletrónico) para o estabelecimento de 

comunicações necessárias; 

o Gestão de dados para efeitos de faturação de serviços e/ou produtos; 

o Gestão de informação dos alunos, relativa à autorização de entrada/saída do Colégio e/ou das pessoas 

com autorização de recolha dos mesmos; 

o Gestão de informação de pessoas/entidades que acedam ao Colégio, para efeitos de segurança e 

controlo de acessos ao recinto escolar; 

o Gestão de informação de utilizadores das plataformas digitais disponibilizadas pelo Colégio Miramar 

(eSchooling; Sige3; Moodle; …). 

 

• Finalidades que resultam de atividades sobre as quais deverá existir consentimento prévio do utilizador: 

o Gestão de fotografias e vídeos recolhidos em atividades do Colégio Miramar; 

o Gestão de dados no âmbito de divulgação ou publicação de notícias/reportagens em plataformas 

disponibilizadas pelo Colégio Miramar (página de internet; jornais escolares; anuários; …); 

o Gestão de dados no âmbito de divulgação ou publicação de notícias/reportagens em meios de 

comunicação social, solicitadas/acordadas com o Colégio Miramar; 

o Divulgação de dados dos utilizadores a terceiros para efeitos publicitários ou comerciais. 

 

 Todo e qualquer tratamento informatizado de dados dos utilizadores é executado em plataformas que cumprem 

todas as normas legais sobre proteção de dados pessoais. 
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2. Página de Internet – Recolha de dados pessoais e outros  

O website do Colégio Miramar (www.cmiramar.pt) utiliza cookies para assegurar uma melhor experiência de 

utilização e também cookies de terceiros, como por exemplo Google e Facebook, para medição e análise de tráfego. Estes 

cookies podem armazenar alguma informação que permita identificar um visitante do site. O visitante pode, no entanto, 

configurar o seu programa de navegação na Internet para não aceitar cookies, caso o pretenda.  

Adicionalmente os logs do servidor web poderão registar informação do visitante como o browser, sistema 

operativo, dispositivo, incluindo marca, modelo e versão, origem da visita (referrer), data/hora de acesso, endereço IP, 

fornecedor de serviço Internet e zona geográfica de acesso. Esta informação é usada para fins estatísticos e de melhoria 

de experiência de utilização do website. Os utilizadores poderão, no entanto, visitar o nosso website de forma anónima.  

 

3. Prazo de conservação 

O Colégio Miramar conservará os dados dos utilizadores, cumprindo os prazos estipulados pela legislação em vigor. 

 

4. Direitos dos utilizadores 

Em qualquer momento, através dos meios referidos no ponto 7, os utilizadores poderão, nos termos previstos na 

legislação em vigor: 

• Aceder aos seus dados; 

• Solicitar a retificação ou eliminação dos mesmos; 

• Manifestar oposição ou limitação ao tratamento destes; 

• Requerer a portabilidade dos mesmos. 

Em qualquer momento os utilizadores poderão apresentar uma reclamação perante a Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD), se considerarem violados os pressupostos da presente Política de Privacidade e demais 

direitos previstos na legislação aplicável sobre proteção de dados. 

 

5. Revogação do consentimento 

A todo o momento, sem efeitos retroativos, os utilizadores poderão revogar a cedência dos seus dados e/ou o 

tratamento dos mesmos através dos meios citados no ponto 7. 

 

6. Medidas de proteção dos dados pessoais 

O Colégio Miramar possui meios e procedimentos para a proteção e conservação dos dados pessoais informatizados, 

nomeadamente através da aplicação de tecnologias para proteção de sistemas informáticos (firewalls; antivírus; sistemas 

automatizados de cópia de segurança; ligações encriptadas, acessos reservados, utilizadores credenciados, redes 

informáticas com acesso encriptado; …). Acresce que os prestadores de serviços de plataformas digitais utilizadas pelo 

Colégio cumprem igualmente os requisitos de segurança anteriormente elencados e os demais exigidos pela lei em vigor. 

No que respeita aos dados pessoais conservados em papel, os mesmos encontram-se arquivados em espaços de 

acesso restrito e/ou fechados. 
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7. Alterações à Política de Privacidade 

Em qualquer momento o Colégio Miramar reserva-se o direito de atualizar a presente Política de Privacidade na 

sequência de alterações à legislação sobre a proteção de dados, dando conhecimento expresso aos respetivos 

utilizadores. 

 

8. Esclarecimentos da Política de Privacidade do Colégio Miramar 

Para quaisquer questões relacionadas com a presente Política de Privacidade estão disponíveis os seguintes meios: 

• Presencialmente, nos Serviços Administrativos; 

• Por endereço de correio eletrónico: geral@cmiramar.pt; 

• Via correio postal: Estrada Casal da Cruz, 36 – Lagoa, 2640-064 Santo Isidoro, Mafra. 

mailto:geral@cmiramar.pt

