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A. POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

A plataforma online do Liceu é uma ferramenta informática de tratamento de dados que permite a simplificação dos 

procedimentos administrativos relacionados com a escolarização dos alunos que frequentam o nosso estabelecimento. 

Neste sentido, somos levados a solicitar informações necessárias para a inscrição de alunos, para a reinscrição, para 

transferências e para outros processos habituais em estabelecimentos de ensino.  

O Liceu e a empresa responsável pela plataforma EDUKA comprometem-se a respeitar um conjunto de regras de boa 

conduta a fim de garantir o respeito da confidencialidade dos vossos dados pessoais. 

 

 Compromisso de transparência: explicamos detalhadamente, ao longo deste documento, como são obtidos, 

guardados e processados os vossos dados.   

 Compromisso de segurança: medidas técnicas e operacionais que respondem aos padrões do setor são 

aplicadas a todos os níveis de tratamento de informação, quer se trate da recolha, do armazenamento ou do 

registo das informações.  

 Compromisso de não difusão: nenhum dado será difundido automaticamente junto dos prestadores de serviços 

ou de terceiros. Algumas informações poderão, no entanto, ser transmitidas a empresas com as quais 

trabalhamos: Pronote (software pedagógico), Sige (software faturação), agência de viagens (para as viagens 

escolares), empresa responsável pela prestação de serviços de confeção das refeições na cantina, transporte 

escolar, atividades extraescolares, … bem como à Embaixada de França (para as viagens escolares fora de 

Portugal) e os Ministérios da Educação (Francês e Português), somente para os efeitos estritamente necessários. 

 Compromisso de colocar à disposição: através do vosso portal, dispõem de funcionalidades que permitem o 

acesso aos vossos dados, para consulta, retificação, supressão de algumas informações pessoais e exportação 

do seu todo.  

Os contactos do Delegado para a Proteção de Dados estão detalhados neste documento.  

 Compromisso de respeito da legislação: a nossa plataforma está em conformidade com a legislação existente 

em matéria de proteção dos dados que vos dizem respeito, nomeadamente o Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados que vigora a partir do dia 25 de maio de 2018.  
 

1. Recolha de dados pessoais 
 

Recolhemos as seguintes informações aquando da inscrição dos alunos; 

 

Para o aluno: 

 Nome e Apelido 

 Sexo 

 Local e data de nascimento 

 Idiomas falados 

 Nacionalidades 

 Identificação de documentos de identidade 

 NIF 

 Fotografia do aluno 

 Informação Médica 

 

Para os responsáveis legais: 

 

 Nome e Apelido 

 Situação familiar 

 Endereço de e-mail 

 Telefone 

 Endereço Postal 

 Nacionalidade 

 Idiomas dominados 

 Profissão 

 Cartão de Cidadão , NIF 
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As informações pessoais que solicitamos são recolhidas através de formulários e graças à 

interatividade entre cada um de vós e a nossa aplicação Web. Também usamos, como indicado seção 

seguinte, cookies e/ou ficheiros log file para recolher as informações relativas à utilização que fazem 

da plataforma. 
 

2. Formulários e interatividade 

 

Os vossos dados pessoais são recolhidos através de formulários, a saber: 

 Formulário de inscrição na aplicação; 

 Formulários de inscrição para frequentar o Liceu, de reinscrição, de transferência; 

 Formulários de atualização de dados. 

 

Utilizamos os dados recolhidos com as seguintes finalidades: 

 Gestão pedagógica e administrativa da escolaridade dos alunos; 

 Contacto entre alunos e encarregados de educação. 

  

                

 

3. Ficheiros log file e cookies 

 

Recolhemos algumas informações através de ficheiros log file e cookies. Trata-se essencialmente das 

informações seguintes: 

 Endereço IP aquando da inscrição; 

 Páginas visitadas e consultadas; 

 Hora e dia de conexão. 

 

O recurso a tais ficheiros permite-nos: 

 Melhorar o serviço e prestar um acompanhamento personalizado;  

 Estabelecer estatísticas anónimas. 

 

 

4. Direito de oposição e de reserva 

 

Comprometemo-nos a oferecer-vos o direito de oposição e de reserva relativamente às vossas informações 

pessoais.  

Direito de oposição significa dar a cada utilizador a possibilidade de recusar que os seus dados pessoais sejam 

usados para certos fins mencionados aquando da recolha das informações.  

O direto de reserva permite que cada utilizador solicite que os dados pessoais não apareçam mais, por exemplo, 

numa lista de difusão do Liceu. Para exercerem estes direitos, poderão enviar uma carta ou um e-mail para: 

 

Delegada para a proteção de dados: Sylvie Carbon 

Morada: rua Gil Eanes, 4150-348 Porto 

Endereço eletrónico : dpd@lfip.pt 

Telefone : 00 351 226 153 030 

Secção : http://lfip.edukasoftware.com/ 

 

 

  

mailto:dpd@lfip.pt
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5. Direito de acesso 

 

Comprometemo-nos a reconhecer o direito de acesso e de retificação aos titulares de dados que desejem consultar, 

alterar ou anular as informações que lhes digam respeito. Para exercerem este direito, poderão utilizar a plataforma 

do Liceu, enviar carta ou e-mail para os responsáveis para o tratamento dos dados.  

 

Responsáveis para o tratamento de dados administrativos para os alunos da primária: 

● Rosário Monteiro (secretariat1.primaire@lfip.pt) 

● Susana Gonçalves (admission@lfip.pt) 

 

Responsáveis para o tratamento de dados administrativos para os alunos do collège e lycée :   

 Paulo Carvalho (cpe@lfip.pt)  

 Susana (admission@lfip.pt) 

 

Responsável para o tratamento de dados médicos :  

 Celeste Gonçalves : (enfermeira@lfip.pt) 

 

Morada : 21 rua Gil Eanes, 4150-348 Porto 

Telefone : 00 351 226 153 030 

Secção : http://lfip.edukasoftware.com/ 

 

6. Segurança 

 

Os dados que recolhemos são conservados em ambiente seguro. Os funcionários do Liceu e o fornecedor da 

plataforma estão obrigados a respeitar a confidencialidade das vossas informações. Para garantir a segurança dos 

vossos dados pessoais, recorremos às seguintes medidas técnicas: 

 Acesso à plataforma através de conexão segura (HTTPS); 

 Gestão dos acessos: só os funcionários autorizados poderão consultar os dados; 

 Monitorização de rede, deteção de intrusos e software de defesa contra vírus e cavalos de Troia; 

 Backups de computador criptografados com uma chave conhecida apenas pelo responsável pela 

plataforma e só podem ser restaurados na plataforma original; 

 A vossa conexão à plataforma é protegida por uma combinação de login / senha e pode ser aprimorada 

usando um método de autenticação forte (e-mail ou código temporário); 

 O servidor que alberga a plataforma High School é protegido por um firewall de hardware e um firewall de 

software. 

 

Comprometemo-nos a manter um elevado grau de confidencialidade, recorrendo às últimas inovações 

tecnológicas que permitam assegurar a confidencialidade das vossas transações. 

 

 

7. Legislação 

 

Comprometemo-nos a respeitar as seguintes disposições legislativas, quer no plano técnico quer no 

plano organizacional: 

 RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), em vigor a partir do dia 25 de maio 

de 2018 – (2016/679)  

 Regulamentos Nacionais 

Está ainda informado de que tem direito de reclamação para a Comissão Nacional de Proteção de 

Dados. 
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B. POLÍTICA DE DIREITO À IMAGEM  
 

O Regulamento Europeu sobre a proteção de dados com caráter pessoal (RGPD) define uma fotografia que permita 

identificar uma pessoa como um dado pessoal. A sua utilização está sujeita a restrições particulares de consentimento 

da pessoa em questão (ou dos pais, no caso de menores). 

 

A divulgação dos eventos do LFIP através de fotografias e vídeos é um elemento importante da nossa comunicação 

com os membros da Comunidade Escolar, pelo que consideramos essencial o respeito do consentimento para a difusão 

da imagem dos nossos utilizadores. 

 

Assim, após a obtenção das autorizações ou interdições, estaremos particularmente atentos às nossas publicações 

para que possamos responder da melhor forma ao respeito do direito à imagem. Concretamente, por exemplo, em vez 

de desfocarmos uma fotografia em que um dos alunos não teria o consentimento, preferimos não a divulgar. 

 

Há inúmeros acontecimentos que gostamos de partilhar com a nossa comunidade escolar. Apesar de fazermos uma 

gestão atenta de todos os suportes fotográficos ou de vídeo, pode excecionalmente, mas lamentavelmente, acontecer 

alguma falha. Se tal se verificar, procederemos à sua correção logo que tenhamos conhecimento da mesma. 

 

A difusão de imagens de multidões em grande escala não está sujeita a autorização (o direito, neste caso, considera 

que a imagem da pessoa é secundária), mas, mesmo nesta situação, esforçar-nos-emos para termos uma atitude 

respeitosa do direito à imagem de cada pessoa. 

 

Para dar uma resposta eficaz às solicitações dos pais, o consentimento ou a recusa de difusão da imagem do aluno 

indicado na ficha Eduka: 

 

● podem, a qualquer momento, ser alterados; 

● dizem respeito aos vários suportes/finalidades, listados abaixo, não podendo haver qualquer consentimento 

intermédio, «à la carte». 

 

As fotografias e vídeos realizados no âmbito das nossas atividades escolares podem ser efetuados com as seguintes 

finalidades: 

o Fotografias de turma 

o Facebook oficial do LFIP 

o Newsletters  

o Fotografia tipo passe, livro do ano 

o Exposições  

o Ilustração dos diversos eventos do LFIP 

o Concursos… 

 

O LFIP proíbe expressamente a exploração de recursos visuais que possam afetar a privacidade ou a reputação de 

qualquer pessoa. 

Assim, embora haja as habituais fotografias de turma, fotografias individuais e outras fotografias dos alunos tiradas 

no início de cada ano letivo pelo fotógrafo oficial do LFIP, encomendadas a nosso pedido e num âmbito restrito, não 

há exploração comercial da imagem dos nossos alunos nem dos nossos funcionários. 

 A captação de imagens pelos sistemas de videovigilância é efetuada de acordo com a legislação em vigor; as imagens 

são destruídas 30 dias após o registo. 

 

Para qualquer informação relativa à Política de Proteção de Dados ou de Direito à imagem, devem contactar: 

 

Delegada para a proteção de dados: Sylvie Carbon 

Endereço: 21 rua Gil Eanes, 4150-348 Porto 

E-mail: dpd@lfip.pt 

Telefone: 00 351 226 153 030 
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