MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRE
BENJAMIM SALGADO

Informação/Consentimento para a utilização de dados pessoais
Eu, ______________________________________________________________, portador do cartão
de cidadão n.º_____________ , para os efeitos previstos no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção
de Dados (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), autorizo,
pelo presente, a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, pelos elementos do Conselho Geral,
abrangidos por deveres de sigilo profissional, tendo por finalidade a minha admissão ao procedimento
concursal para desempenho das funções de Diretor(a) do Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim
Salgado.
Declaro que tomei conhecimento da política de privacidade e de proteção de dados e que é de minha
livre, informada e explícita vontade que aceito que os meus dados pessoais sejam objeto de tratamento nos
moldes legalmente definidos e exclusivamente para os fins a que se destina. Mais declaro ter tomado
conhecimento dos seguintes direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais constantes da
referida candidatura:
a) Retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados pessoais;
b) Opor-me à continuação do tratamento dos meus dados pessoais;
c) Solicitar ao responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais o acesso aos mesmos, bem
como a respetiva retificação ou apagamento, incluindo o exercício do “direito a ser esquecido”;
d) Apresentar queixa à CNPD;
e) Ser informado(a), a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias de dados envolvidos,
a identidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados e o período de conservação dos meus dados
pessoais;
f) O direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos meus dados pessoais.

Declaro ainda que dou o meu consentimento ao presidente do Conselho Geral, ou quem por ele for
designado, para que me contacte telefonicamente ou por correio eletrónico identificado na minha
candidatura ou por expedição de correspondência postal.
Assinatura: __________________________________________________________
Data: ___/___/2022

Modelo: AEPBS.001.2021f

Os presentes dados poderão ser guardados pelo Conselho Geral durante o período de tempo que
durar o desempenho da função a que corresponde a minha candidatura, acrescido de um ano.

