REGIME GERAL SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
POLÍTICA DE PRIVACIDADE - INFORMAÇAO AOS TITULARES DOS DADOS E CONSENTIMENTO
Na Creche na Quinta respeitamos a privacidade dos Dados Pessoais que nos são confiados, reconhecendo os direitos e obrigações
que decorrem da aplicação do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD).
Esta Política de Privacidade visa prestar toda a informação exigida pela Lei 58/2019 de 8 de Agosto, que assegura a execução na
ordem jurídica nacional do Regulamento (UE) 2016/679, sobre a forma como a Creche na Quinta procede ao tratamento de dados
pessoais, explicando quem somos, para que finalidades podemos usar Dados Pessoais, como os tratamos, com quem os partilhamos,
durante quanto tempo os conservamos, o exercício dos direitos dos respetivos titulares, bem como as formas de contacto connosco.
1. Titular dos Dados
Os Dados Pessoais serão tratados pela Creche na Quinta, Lda., pessoa coletiva número 509742912, com estabelecimento na Estrada
de São Bartolomeu, 28 a 32, 1750-279 Lisboa, doravante " CRECHE".
A CRECHE tratará os Dados Pessoais dos seus utentes e familiares / representantes legais, em conformidade com os princípios abaixo
indicados.
2. Finalidade
A CRECHE dedica-se à prestação de serviços de Creche e Jardim de Infância, abrangendo o fornecimento de alimentação, cuidados
de higiene, atividades de animação, ocupação e lazer, estimulação adequada, informação contínua aos pais sobre o desenvolvimento
da criança. Complementarmente, poderão ainda ser prestadas as seguintes atividades inseridas no seu plano de atividades: passeios
pedagógicos e/ou lúdicos, praia, piscina.
O tratamento dos dados é necessário para o cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços
celebrado entre a Creche e os familiares / representantes legais das crianças utentes dos serviços. Os dados serão conservados
durante dois anos, após extinta a relação contratual.
3. Acessos e Definição de perfis
Os Dados Pessoais fornecidos à CRECHE serão tratados por trabalhadores e colaboradores que estejam devidamente autorizados a
proceder ao respetivo tratamento no desempenho das suas funções, os quais estão funcional e contratualmente obrigados a tratar
os Dados Pessoais nos termos da lei e da presente Política de Privacidade. Para esse efeito, a CRECHE segue critérios claramente
definidos sobre perfis para delimitação do acesso aos Dados Pessoais, mediante a finalidade a que se destinam.
4. Partilha de informação
No âmbito do normal funcionamento da CRECHE, os Dados Pessoais poderão ser tratados por empresas subcontratadas pela CRECHE,
nomeadamente para a prestação de serviços relativos a atividades extracurriculares, seguradoras, empresas de contabilidade e de
faturação, alojamento de página web, correio eletrónico.
São fornecidos a estas empresas apenas os Dados Pessoais necessários para a prestação do
serviço em causa.
A CRECHE exige das subcontratadas o cumprimento de um conjunto de obrigações, entre as quais se inserem as de proteger
adequadamente os Dados Pessoais, assegurando a utilização de medidas técnicas e organizativas adequadas a garantir a respetiva
segurança e confidencialidade, bem como a proibição de utilização desses dados para qualquer outra finalidade que não as aqui
mencionadas e ou consentidas pelos Titulares dos Dados.
5. Direitos dos Titulares dos Dados
A qualquer momento, o Titular dos Dados pode fazer uso dos seguintes direitos:
• O Acesso à informação que temos sobre si;
• A Retificação da informação, caso esteja incorreta ou incompleta;
• Apagamento ou Limitação do tratamento dos seus Dados Pessoais;
• Portabilidade dos Dados - Envio dos seus Dados Pessoais anteriormente fornecidos, de forma estruturada de uso comum ou
transferência para outro responsável pelo tratamento;
• Revogação de consentimento - O Titular dos Dados tem o direito de retirar o consentimento em qualquer altura, embora esse
direito não possa comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado, nem o
tratamento posterior dos mesmos dados baseado noutra base legal, como é o caso do cumprimento do Contrato de Prestação de
Serviço, ou das obrigações legais a que a CRECHE esteja sujeita. Os direitos supra indicados poderão ser exercidos exclusivamente
mediante solicitação escrita, através de email ou carta.
Os pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possa ser assegurada a eficácia dos direitos do Titular dos Dados.
Poderá ser pedida prova da identidade do requerente, de modo a assegurar que a partilha dos Dados Pessoais é apenas feita com o
seu Titular.
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Deve ser tido em consideração que em certos casos (por exemplo, devido a requisitos legais) o pedido poderá não ser imediatamente
satisfeito. De qualquer modo, serão informadas as medidas tomadas nesse sentido, no prazo máximo de trinta dias, a partir do
momento em que o pedido for efetuado.
A CRECHE trata os Dados Pessoais dos Titulares dos Dados de acordo com as exigências da legislação em vigor. No entanto, caso seja
entendido que a CRECHE não respeita os direitos dos Titulares dos Dados, poderá ser apresentada uma reclamação à Comissão
Nacional de Proteção de Dados ou a outra entidade que publicamente venha a ser nomeada com atribuições especificas para o efeito.
6. Esclarecimento de dúvidas e contactos
Informação mais detalhada sobre proteção de Dados Pessoais pode ser obtida através de consulta à legislação aplicável,
nomeadamente ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 e à lei 58/2019 de 8
de Agosto.
Se permanecer com alguma dúvida relativamente ao tratamento dos Dados Pessoais podem ser esclarecidas por:
• telefone: 217 570 862 / 916 835 953
• e-mail: geral@crechenaquinta.com
• carta: Estrada de São Bartolomeu, nº 28 – 1750-279 Lisboa
Ocasionalmente, a CRECHE poderá atualizar esta Política de Privacidade, mantendo os Titulares dos Dados informados das
alterações.
7. Consentimento
Com a formalização do processo de inscrição, o Titular dos Dados declara expressar o livre consentimento relativo ao tratamento de
dados pessoais baseado nos seguintes princípios:
- Fui informado/a que não estou obrigado a dar o consentimento para as finalidades abaixo indicadas por não serem indispensáveis
para a execução do Contrato de Prestação de Serviços estabelecido com a CRECHE.
- Fui informado/a que tenho o direito de retirar o consentimento a qualquer momento, bastando para isso assinar uma declaração
de retirada de consentimento e entregar essa declaração junto da CRECHE.
a)

Tratamento de categoriais especiais de dados:
Autorizo que a CRECHE proceda ao tratamento dos dados de saúde do meu educando relativamente a alergias e hábitos
alimentares, necessidades medicamentosas e a outros dados relacionados com a saúde que sejam fornecidos à CRECHE.

b)

Tratamento de imagem e som:
- Autorizo o tratamento de dados audiovisuais durante as atividades, para efeitos puramente académicos.
- Autorizo a captação e tratamento de som e imagem durante as atividades e eventos da CRECHE, com a finalidade de divulgar
os mesmos. As imagens poderão ser disponibilizadas no site da CRECHE, não podendo, contudo, ser identificadas com o rosto e
nome das pessoas.

c)

Plataformas digitais:
Autorizo o tratamento dos dados do meu educando, inclusive a utilização do endereço eletrónico para a finalidade de partilha
de informação respeitante à relação da CRECHE com a criança.

Este documento estará sempre disponível em www.crechenaquinta.com. As alterações futuras serão comunicadas por email ao
Titular do Dados.
Documento atualizado em 05-03-2020.
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