Agrupamento de Escolas de Santo André, Santiago do Cacém
Escola Secundária Padre António Macedo
Código: 135513 — NIFPC: 600075907

Política de Privacidade e Dados Pessoais
No cumprimento do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, tornamos pública a nossa política
de privacidade e dados pessoais, relativa ao website age1santoandre.drealentejo.pt/site/.

Âmbito
Este website (age1santoandre.drealentejo.pt/site/) destina-se à divulgação de informações relativas aos
vários domínios de atividade do Agrupamento de Escolas de Santo André, Santiago do Cacém (institucionais,
atividades pedagógicas, informações gerais).
Nenhuma informação divulgada neste site tem finalidades comerciais, nem é utilizada para fins comerciais.

Dados Pessoais
Este website não solicita nem recolhe identificação de visitantes (como nome, email, ou outros dados). Não
requer qualquer registo para ser visitado, consultado e utilizado.
O servidor que suporta as nossas páginas regista de forma automática acessos em logs, contendo as
seguintes informações:
• endereço IP público;
• tipo de navegador;
• sistema operativo;
• ligações de saída;
• termos de pesquisa.

Estas informações não são ligadas a perfis individuais, servem apenas para tratamento automático e
estatísticas de acesso ao age1santoandre.drealentejo.pt/site/ (número de acessos ao site, termos de
pesquisa, tipo de acesso de acordo com sistema operativo e navegador).
Nenhum destes dados é transmitido a terceiros.
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Direito ao Esquecimento/Retificação de dados
Este website colige informações sobre as atividades desenvolvidas no agrupamento. Nesse âmbito,
publicamos imagens e textos que poderão conter identificações individuais.
Se estiver identificado, por texto e/ou imagem nalgum dos nossos artigos, e desejar que essa identificação
seja removida, envie mensagem para o email administrador@agsantoandre.net, referindo:
• URL (ligação) específico da notícia que contém os dados a eliminar;
• Identificação clara dos dados a eliminar.

O mesmo procedimento se aplica caso pretenda retificar algum dado pessoal publicado em notícias
neste website.
Iremos proceder à remoção em tempo útil, ressalvando que a gestão deste website é feita por docentes, que
poderão não ter tempo para dar resposta imediata a estes pedidos.
Reservamos o direito de recusar pedidos desta natureza caso a eliminação da informação interfira com, ou
impossibilite, os serviços que temos de prestar à comunidade educativa. Exemplo: removeremos fotos ou
identificação pessoal de artigos noticiosos, mas não de listagens ou informação de publicitação obrigatória.

Dúvidas e Questões
Em caso de dúvidas ou questões relativas a estes assuntos, contactem-nos através do endereço de email
administrador@agsantoandre.net.
Encarregado de Proteção de Dados:
Identificação:

Prof. Luís Lobo

Telefone:

269708110

Correio eletrónico:

administrador@agsantoandre.net
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