
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RUY BELO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 
Consentimento relativo à proteção de dados pessoais 

 
Nome do aluno: _______________________________________________________ 
 
Nome do Encarregado de Educação: _______________________________________ 
 
Ano / Turma (frequentada no ano letivo 2019/2020): _____________________ 

 

O Encarregado de Educação declara ter tomado conhecimento da recolha e tratamento de dados 
pessoais do encarregado de educação e do/a aluno/a a frequentar este agrupamento de Escolas 
para fins de consolidação do registo biográfico do/a aluno/a neste Agrupamento de Escolas. 

 

   Sim, tomei conhecimento   

 

Autorização para digitalização da fotografia do aluno 

Para efeitos de constituição do processo do aluno na escola 

  Autorizo       Não Autorizo 

 

Para efeitos de emissão de cartão de aluno  

 Autorizo       Não Autorizo 

 

Para efeitos de emissão do Passe de Transporte Escolar 

 Autorizo       Não Autorizo 

 

Autorização para a interconexão de dados pessoais 

Para efeitos de acesso a Ação Social Escolar o encarregado de educação autoriza a interconexão 
eletrónica dos seguintes dados pessoais do/a aluno/a 

Utilização do N.º de Identificação da Segurança Social do/a aluno/a, caso pretenda solicitar o 
acesso a benefícios de Ação Social Escolar 

 Autorizo       Não Autorizo 

 
 
 



Autorização para a interconexão de dados para a Plataforma Mega 

Para efeitos de acesso à emissão eletrónica de voucher para levantamento de manuais escolares 
gratuitos o encarregado de educação autoriza a comunicação eletrónica, por parte da escola, à 
Plataforma Mega - Manuais Escolares Gratuitos dos seguintes dados pessoais: 

Dados do aluno: Nome, Tipo e n.º de documento de identificação, NIF, Escalão de Ação Social 
Escolar (caso seja beneficiário) 

 Autorizo       Não Autorizo 

 

Dados do Encarregado de Educação: Nome, Tipo e n.º de documento de identificação, NIF, 
endereço de correio eletrónico e telefone 

 Autorizo       Não Autorizo 

 

Autorização de partilha de dados para a produção de Passe de Transportes 

Para efeitos de emissão e gestão do Passe de Transportes, autorizo a transmissão dos seguintes 
dados pessoais do meu educando – Nome, Data de nascimento, Documento de identificação, NIF, 
Morada, Localidade, Código Postal, Fotografia, Agrupamento Escolar e Escola, bem como os meus 
dados pessoais- Endereço de correio eletrónico, Número de telemóvel e/ou Número de telefone à 
Autoridade de Transportes, Empresa ou Agrupamento Complementar de Empresas de 
Transportes. 

 Autorizo       Não Autorizo 

 

Autorização para recolha e tratamento de dados para fins estatísticos 

O encarregado de educação declara autorizar o Agrupamento de Escolas Ruy Belo a recolher e a 
tratar para fins estatísticos os seguintes dados: 

Se o/a aluno/a possui título de transporte escolar 

 Autorizo       Não Autorizo 

 

Se o/a aluno/a tem computador em casa 

 Autorizo       Não Autorizo 

 

Se o/a aluno/a tem acesso à Internet em casa 

 Autorizo       Não Autorizo 

 

Situação face ao emprego do Encarregado de Educação 

 Autorizo       Não Autorizo 

 



Profissão e Classe de Profissão do Encarregado de Educação 

 Autorizo       Não Autorizo 

 

 

Em situação de dúvida ou conflito, relativamente à utilização dos seus dados pessoais não 
resolvido pelo respetivo Responsável pelo Tratamento ou pelo Encarregado de Proteção de Dados, 
poderá apresentar reclamação à autoridade competente: 
 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) 
Av. D. Carlos I, 134 1.º, 1200-651 Lisboa 
Telefone: 213 928 400 
 
 
 
 
Assinatura do Encarregado(a) de Educação 

_______________________________________ 

 

Data: __ /__ /2020 
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