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DECLARAÇÃO DE ENTREGA E CONSENTIMENTO PARA  
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (RGPD) 

 
(Nome)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

portador do C.C./B.I./Autor.Residência/Passaporte nº ____________________________válido até ___/___/____. 

       
A. Faculta, com fundamento em diligências pré-contratuais/execução de contrato, à Associação Orquestra 

de Câmara de Cascais e Oeiras, pessoa coletiva nº 504617729, com sede na Avenida das 
Acácias, 81 - 2765-390 Estoril, adiante designada AOCCO, entidade titular do Conservatório de Música 
de Cascais e do seu Departamento de Dança, os seus dados pessoais (nome, morada, filiação, nº de 
identificação civil e fiscal, dados clínicos, nº de telemóvel e/ou telefone, endereço de correio eletrónico, 
fotografias, IBAN) para as seguintes finalidades: 
 

a) Candidatura / inscrição / matrícula / renovação de matrícula do(a) aluno(a) e frequência do ano letivo, do 
Curso de Música / Dança (riscar o que não diz respeito); 

b) Instruir o processo de aluno, em formato de papel e em formato digital; 
c) Envio para o Ministério da Educação e Ciência e/ou outras entidades públicas, com intervenção no 
processo escolar, para Companhias de Seguros, em formato de papel e/ou em formato digital; 

d) Envio para entidades particulares, ao abrigo de protocolos ou acordos de cooperação no cumprimento do 
plano anual e das atividades pedagógicas da AOCCO. 

 
B. Mais DÁ O SEU CONSENTIMENTO para o tratamento dos dados pessoais, para as seguintes finalidades (Assinale 

com X a opção válida):  
 
SIM  NÃO 

 

 
     

   
 

 

Transferência, para estabelecimento de ensino distinto, quando solicitada. 
     

   
 

Inscrição do aluno em palestras, conferências, ações de formação, passeios de estudo, 
workshops e eventos promovidos pelo Conservatório. 

     

   
 

Entrega a equipas médicas, paramédicas, equipas INEM e bombeiros, por motivos de 
emergência médica. 

     

   
 

 

Gestão administrativa do Conservatório e dos serviços, por esta prestada, aos alunos. 
     

   
 

Envio e receção de correspondência em formato papel e eletrónico bem como, para 
contatos telefónicos. 

     

   
 

Inscrição em lista de antigos alunos, para ser contactado e receber informação sobre 
eventos escolares. 

 
 
C. A AOCCO, através do Conservatório de Música de Cascais e do seu Departamento de Dança, tem por hábito 
tirar fotografias e realizar filmagens aos alunos durante as atividades e espetáculos, de forma a criar um 
registo das atividades e histórico da vida do Conservatório. As fotografias podem ser publicadas na página 
web da nossa AOCCO ou em folhetos, anuários, boletins informativos, jornais locais e nacionais e produções 
relacionadas com as atividades da nossa AOCCO. No caso de fotografias na página web, as imagens 
aparecerão individualizadas dos alunos mas sem indicação do nome.   
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C.1 Assim, dá o seu consentimento, para o tratamento da imagem do aluno, recolhida pela AOCCO, para as 
seguintes finalidades (Assinale com X a opção válida):  
 

SIM  NÃO 
 

 
     

   
 

Página Web da AOCCO. 
     

   
 

Folhetos e anuários da AOCCO. 
     

   
 

Boletins informativos da AOCCO. 
     

   
 

Jornais locais e nacionais. 
     

   
 

Produções relacionadas com a AOCCO. 
 

O consentimento aqui prestado foi fundado nas seguintes informações, prestadas aquando da recolha dos dados 
pessoais: 
 

C.2. O Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais é a Associação Orquestra de Câmara de Cascais e 
Oeiras que pode ser contactada através do endereço postal Avenida das Acácias, 81 - 2765-390 Estoril, 
pelos telefones 214643460, 964817852 e pelo endereço de correio eletrónico: conservatorio@occo.pt. 
 

C.3. Os Dados Pessoais serão conservados pelo período mínimo necessário às finalidades que motivaram a 
sua recolha ou o seu posterior tratamento, após o que são eliminados ou, caso seja do interesse da AOCCO, 
anonimizados de tal modo que os titulares em causa não sejam ou já não possam ser identificados, podendo ser 
utilizados para fins estatísticos.  
 

C.4. Os destinatários ou categorias de destinatários dos Dados Pessoais são: o corpo diretivo e docente, os 
serviços de secretaria e contabilidade, as assistentes educativas, o Ministério da Educação e Ciência, entidades 
públicas e privadas ao abrigo de protocolos ou acordos de cooperação no cumprimento do plano anual e das 
atividades pedagógicas da AOCCO e equipas de urgência médica. 
 

C.5. O processo de tramitação dos Dados Pessoais não envolve a tomada de decisões automatizadas, 
incluindo a definição de perfis.  
 

C.6. Não são realizadas comparações, interconexões ou qualquer outra forma de inter-relacionar as 
informações registadas.  

 

C.7. O Titular dos Dados, por si e em representação do menor, tem o direito de apresentar reclamação a 
uma Autoridade de Controlo da União Europeia, relativamente à proteção dos seus Dados Pessoais. 

 

C.8. A AOCCO prestará a sua colaboração à Autoridade de Controlo, facultando-lhe todas as informações que 
por esta, no exercício das suas competências, lhe forem solicitadas.  
 

C.9. O Responsável pelo Tratamento de Dados aplica medidas técnicas e organizativas adequadas, para 
assegurar um nível de segurança adequado ao risco, de forma a manter a integridade e a confidencialidade dos 
Dados Pessoais, conservados ou transmitidos, bem como a segurança dos serviços conexos, oferecidos ou 
acessíveis através destas redes, sistemas, políticas e procedimentos. 
 

C.10. O Titular dos Dados pessoais, por si e em representação do menor, tem o direito de retirar o 
consentimento prestado, em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com 
base no consentimento previamente dado e o direito de solicitar à AOCCO, o acesso aos Dados Pessoais que 
lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no 
que lhe disser respeito, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos 
dados. 

 

C.11. Caso deseje retirar os consentimentos aqui prestados, poderá a qualquer momento, entregar declaração 
escrita, junto da secretaria da escola. 
 

 
 
 
 
 
 

_______/__________________/20_____  ___________________________________ 
(Data)  (Assinatura) 

 


