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Quem é o responsável pela recolha e tratamento dos dados? 
 
A SAIS Ensino Unipessoal, Lda, com sede na Av. Sabóia, Nº 662-A, 2785-277 Monte Estoril, NIPC 
510600808 é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais podendo, no 
âmbito da sua atividade, recorrer a entidades subcontratadas para prestação de serviços. 
  
O que são dados pessoais? 
 
“Dados pessoais” são qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 
identificável (“titular de dados”). É considerada identificável a pessoa que possa ser identificada 
direta ou indiretamente, através de referência a um identificador, como por exemplo, nome, numero 
de identificação, dados de localização ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, 
fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular. 
 
Que dados pessoais são recolhidos? 
 
A SAIS recolhe dados pessoais que constam na ficha de pré inscrição e na ficha de inscrição. Os 
dados recolhidos são relativos aos alunos e encarregados de educação. Eventualmente outros dados 
serão recolhidos para um fim especifico. Os dados são sempre fornecidos pelo próprio titular ou 
representante autorizado, assumindo sempre a veracidade dos mesmos. 
  
De que forma são recolhidos os seus dados? 
 
Os dados pessoais são recolhidos através de: 

a) Correio electrónico. 
b) Website; 
c) Chamadas telefónicas 
d) Suporte papel 
e) Presencialmente; 

 
A maioria dos dados Pessoais recolhos pela SAIS são de caracter obrigatório. Em caso de falta ou 
insuficiência desses dados, o SAIS poderá não conseguir prestar os serviços ou as informações por 
vós solicitadas.  
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Qual a finalidade e fundamento dos dados recolhidos? 
 
Os seus dados pessoais recolhidos destinam-se a integrar um ficheiro de dados pessoais que a SAIS 
poderá utilizar para as seguintes finalidades: 

 
1- Prestação de serviço académico: 

 
a) Agenda de contactos; 
b) Envio de newsletters; boletins e outros; 
c) Prestação de serviços educativos; 
d) Participação em plataformas digitais; 
e) Organização de visitas de estudo; excursões e viagens escolares; 
f) Participação em projetos vários de foro académico; 
g) Comunicação à entidade de catering sobre eventuais alergias. 

 
2- Cumprimento das obrigações legais: 

a) Ativação de seguro escolar bem como futuras participações em caso de sinistro; 
b) Fornecedor de Software de Faturação; 
c) Comunicação com o Gabinete de Contabilidade; 
d) Comunicação com o Ministério de Educação e Ciência e outras entidades similares; 
e) Comunicação com Cambridge Assessement International Education; 
f) Comunicação Segurança Social e Ministério das Finanças; 
g) Cumprimento de outras obrigações Legais ou regulamentares; 

 
Será necessário o consentimento do encarregado de educação para a recolha dos dados pessoais do 
seu educando para fins específicos, nomeadamente: 
 

a) Captação e tratamento de imagem e som durante as atividades letivas e lúdicas e posterior 
publicação em redes sociais, boletim e anuário. 

b) Recolha de hábitos e alergias alimentares, bem como outros dados de saúde. 
c) Receber o nosso boletim diário 

 
 

O SAIS poderá proceder à interconexão dos dados recolhidos, com o propósito de atualizar e 
completar tais dados. 
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Com quem são partilhados os seus dados? 
 
Os dados recolhidos pela SAIS poderão ser transmitidos, com respeito pelo dever da 
confidencialidade as seguintes entidades: 
 

a) Seguradoras 
b) Empresa de Catering 
c) Direção Geral de Educação 
d) Cambridge Assessement International Education 
e) Gabinete de Contabilidade e outros prestadores de serviços ligados a faturação; 
f) Segurança Social 
g) Entidades e autoridades, por obrigação legal; 
h) Entidades de interesse lúdico; 
i)  Subcontratantes que procedem ao tratamento dos dados por conta da SAIS e de acordo com 

as finalidades por esta determinadas. 
j) Autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal cedência seja obrigatória; 
 

  
Quais são os seus direitos? 
 
Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, garantimos-lhe o direito de acesso, atualização, 
retificação, eliminação, portabilidade e apagamento dos seus dados pessoais. 
Conferimos-lhe também o direito de oposição à utilização dos dados facultados para fins de 
marketing, para o envio de comunicações informativas ou de inclusão em listas ou serviços 
informativos.  
Caso não o tenha efetuado aquando da recolha dos dados, poderá enviar um pedido posteriormente. 
O exercício destes direitos deverá ser realizado através do seguinte endereço de correio eletrónico 
geral@sais-estoril.com ou para a morada Av. Sabóia, Nº 662-A 2785-277 Monte Estoril.  
  
Por quanto tempo são armazenados os seus dados? 
 
O período de tempo em que os dados são armazenados, é determinado pelo tempo necessário à 
prossecução da finalidade a que se destinam variando de acordo com a sua finalidade. Findo este 
prazo, os dados serão eliminados. 
 
 
Alterações à Política de Privacidade 
 
A SAIS reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou alterações à presente 
Política de Privacidade, sendo essas alterações devidamente publicitadas no site oficial. 
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