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DESPACHO N° 167/2021

SUMARIO: POLITICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEcAO DE DADOS PESSOAfS DO IPSANTAREM

0 Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), enquanto lnstituiçao de Ensino Superior PUblica, no

ámbito da sua missão, reconhece o direito dos cidadãos a proteção dos seus dados pessoais,

assegurando que o titular dos dados, que Ihe confia o tratamento dos mesmos, tern conhecimento da

finalidade e do processo de tratamento da informacao prestada, bern como, quais os direitos que Ihes

assistem nesta matéria e a forma de exercIcio dos mesmos, nos termos e em conformidade corn o

disposto nos artigos 8.° n.° 1, da Carta dos Direitos Fundarnentais da União Europeia (Carta>), 1 6.° n.° 1,

do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e da Lei n° 58/2019 de 8 de agosto, que

executou na ordem jurIdica nacional o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlarnento Europeu e do

Conseiho, de 27 de abril de 2016, relativo a proteçao das pessoas singulares no que diz respeito ao

tratamento de dados pessoais e a livre circulacão desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE

(Regulamento Geral sobre a Proteçao de Dados).

Para o efeito, impoe-se o estabelecimento de urna poiltica de proteçao de dados que, tendo por objetivo

reforcar o compromisso e o respeito das regras de privacidade e de proteçao de dados pessoais,

assegure que, das mesmas, e dado conhecimento da finalidade e do processo de tratamento da

informacao fornecida pelos próprios titulares, bern como dos direitos que Ihes assistem nesta matéria e da

forma de exercIcio dos mesrnos, nos termos e em conformidade corn o disposto no RGPD.

Assim, no uso das cornpetèncias que a Iei me confere na matéria (cf. artigo 27.° fl.0 2 alInea o), dos

Estatutos do IPSantarém, homologados pelo Despacho Normativo n.° 56/2008, de 23 de outubro,

publicados no Diário da RepUblica, 2. Série, n.° 214, de 04 de novembro:

a) Aprovo a Poiltica de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais do IPSantarém, constante do

Anexo I ao presente despacho, do qual passam a fazer parte integrante;

b) Deterrnino que o presente despacho deve produzir efeitos a data da sua assinatura.

Santarém, 29 de junho de 2021

0 Presidente do lPSantarém,

(Prof. Doutor João Miguel Raimundo Peres Moutão)
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ANEXO

POLITICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEcAO DE DADOS DO INSTITUTO

POLITECNICO DE SANTAREM

o INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM (IPSANTAREM)

o Instituto Politécnico de Santarém, enquanto lnstituicão de Ensino Superior Püblica, no âmbito da

sua missão, reconhece o dlreito dos cidadãos a proteção dos seus dados pessoais, assegurando que

o titular dos dados, que he confia o tratamento dos mesmos, tern conhecimento da finalidade e do

processo de tratamento da informação prestada, bern como, quals os direitos que Ihes assistem

nesta matéria e a forrna de exercIcio dos mesmos, nos termos e em conformidade corn o disposto

nos artigos 8.° n.° 1, da Carta dos Direitos Fundamentals da União Europeia (<<Carta”), 16.° n.° 1, do

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e da Lei n° 58/2019 de 8 de agosto, que

executou na ordem jurIdica nacional o Regularnento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do

Conseiho, de 27 de abril de 2016, relativo a proteçao das pessoas singulares no que diz respeito ao

tratamento de dados pessoais e a Iivre circulaçao desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE

(Regulamento Geral sobre a Protecao de Dados).

SOBRE A POLITICA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

A presente PolItica de Protecao de Dados Pessoals do Instituto Politécnico de Santarém tern como

objetivo reforcar o compromisso e respeito para corn as regras de privacidade e de protecao de

dados pessoais, sendo diretamente aplicável a todas as operacOes, que envolvarn exclusivamente o

tratamento de dados pessoais, desenvolvidas no ãmbito das atividades prosseguidas por todos os

seus serviços e Unidades Orgãriicas.

o Instituto Politécnico de Santarém reconhece o direito a proteção dos seus dados pessoais, de

todos os que interagem corn a instituicao e que a ela confiam o tratamento dos seus dados,

assegurando que Ihes é dado conhecimento da finalidade e do processo de tratamento da

informacão fornecida, bern como dos direitos que Ihes assistern fiesta matéria e da forma de

exercIcio dos mesmos, nos termos e em conforrnidade corn o disposto no RGPD.
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o Instituto Politécnico de Santarém estabelece a presente Poiltica de Protecao de Dados Pessoais,

tendo em vista a facilitaçao da aplicaçao efetiva do RGPD no quadro das caracterIsticas e

especificidades próprias que he são colocadas enquanto lnstituiçao de Ensino Superior Püblica,

dando a conhecer a Cornunidade Acadérnica e aos restantes Utilizadores as regras gerais de

privacidade e de tratamento dos dados pessoais que recolhe e trata de forma Ilcita, leal e

transparente, no estrito respeito e cumprimento do quadro geral da Proteçao de Dados vigente no

ordenarnento jurIdico português.

Assim, são definidos os procedimentos para a solicitaçao, devidamente legitimada, ao acesso, a
retificaçao ou ao apagamento de dados pessoais e estão a ser criados os mecanismos que facilitam

O exercIcio do direito a limitaçao do tratamento, do direito de portabilidade e do direito de oposicao e

as regras que complementam as disposiçOes, em matéria de proteçao e tratarnento de dados

pessoais, previstas nos Termos e CondiçOes que regulam a oferta dos diversos produtos e serviços e

que se encontram devidamente publicitadas nos respetivos servicos especificos aos quais a

comunidade académica e outros utilizadores recorrem.

Em conformidade corn o novo modelo de governaçao das organizaçOes instituldo pelo RGPD, o

Instituto Politécnico de Santarém nomeou urn Encarregado da Protecao dos Dados Pessoais.

DADOS PESSOAIS

Para efeitos da presente Politica de Dados Pessoais, entende-se por:

<Dados pessoais> a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou

identificável (<<titular dos dados”). Uma pessoa singular é considerada identificável caso

possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a urn

identificador, como por exemplo urn nome, urn niimero de identificacao, dados de

Iocalizaçao, identificadores por via eletrónica ou a urn ou rnais elementos especIficos da

identidade fisica, fisiolOgica, genetica, mental, econórnica, cultural ou social dessa pessoa

singular.
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CONSENTIMENTO

o consentimento do titular dos dados consiste numa manifestacao de vontade, livre, especifica,

informada e explIcita, através da qual aceita, mediante declaracao ou ato positivo inequIvoco, que Os

dados pessoais que Ihe dizem respeito sejam objeto de tratamento.

o RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS

A entidade responsável pela recoiha e tratamento dos dados pessoais é o Instituto Politécnico de

Santarém que, no seu contexto, decide quais os dados recolhidos, os meios de tratamento, o perlodo

de conservaçao e as finalidades em que os mesmos são utilizados.

TIPOLOGIA DE DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS

o Instituto Politécnico de Santarém, no âmbito da sua atividade, recolhe e trata os dados pessoais

necessários a prossecução da sua missão e atribuicOes, nos termos do disposto na Lei n.° 62/2007, de

10 de setembro, que aprova o2007, de lOde setembro, que aprova o Regime Juridico das lnstituiçOes

de Ensino Superior (RJIES), e dos seus Estatutos, homologados pelo Despacho Normativo n.°

56/2008, de 23 de outubro, publicado no Diário da RepUblica, 2. Série, fl.0 214, de 04 de novembro.

RECOLHA DOS DADOS PESSOAJS

o Instituto Politécnico de Santarém recoihe dados pessoais presencialmente, por telefone, por

escrito ou através de sistemas informáticos. Os dados pessoais recolhidos são tratados, quer por

meios nao automatizados (por exemplo, ficheiros rnanuais), quer informaticamente e no estrito

cumprimento da Iegislaçao de proteção de dados pessoais, sendo armazenados em bases de dados

especIficas, criadas para 0 efeito.

Os dados recoihidos nao são utilizados para outra finalidade que nao seja aquela para a qual foi

dado o consefitimefito por parte do titular dos dados ou a condição de legitimidade do tratamento.

SOBRE A LEGALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

No Instituto Politécnico de Santarérn, o tratamento dos dados pessoais depende da verificação de

condicOes de legitimidade e de verificacao de licitude da finalidade desse mesmo tratamento, bern

como da observâricia do princIpio da proporcionalidade “lato sensd’.
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INSTITUTO POLITECN(CO DE SANTAREM

Em concreto, todo o tratamento de dados pessoais, no Instituto Politécnico de Santarém, sO deve

ocorrer, desde que:

V Seja necessário para a prossecução de interesses legItimos e se o titular dos dados tiver dado

de form a inequIvoca o seu consentimento;

V Seja necessário para a execucao de urn contrato ou para o cumprimento de alguma obrigacao

legal a que o responsável pelo tratamento esteja adstrito;

V Seja necessário para a protecao de interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa

singular;

V Seja necessãrio para o exercicio de funcoes de interesse piiblico ou no exercIcio de autoridade

püblica em que esteja investido o responsável pelo tratamento;

V Seja necessário para a prossecução de interesses legItimos do responsável pelo tratamento ou

de terceiro a quem os dados sejam comunicados, desde que não devam prevalecer os

interesses ou os direitos, liberdades e garantias do titular dos dados.

SOBRE AS FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

As inforrnaçOes sobre o tratamento de dados pessoais são prestadas ao titular dos dados no

momento da sua recolha ou, se os dados pessoais tiverem sido obtidos a partir de outra fonte, dentro

de urn prazo razoável, consoante as circunstãncias.

No momento da recolha dos dados, o Instituto Politécnico de Santarém faculta ao titular dos dados

pessoais inforrnaçOes rnais detalhadas sobre a utilizacao que dará a informaçao, designadarnente:

a) A identidade e os contactos do responsável pelo tratamento;

b) Os contactos do encarregado da proteçao de dados;

c) As finalidades a que se destina o tratarnento dos dados pessoais, bern como o fundamento

jurIdico para esse rnesrno tratamento;

d) Os destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais;

e) Os direitos do titular dos dados;

f) 0 prazo de conservacao dos dados ou os critérios usados para definir esse prazo;

g) Quais os dados que tern de fornecer obrigatoriarnente e quais são facultativos.

Os dados pessoais tratados pelo Instituto Politécnico de Santarém podem, legitimamente, ser

transmitidos a terceiros quando se verificar o cumprirnento de fins diretarnente relacionados corn as

funcoes da lnstituiçao.
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Sempre que os dados pessoais forem suscetIveis de ser legitimamente transferidos para outro

destinatário, o titular dos dados é informado previamente a comunicação dos dados pessoais a

terceiros, sendo que, quando justificado, poderá exigir que os seus dados pessoais nao sejam

transferidos, desde que tal não prejudique o interesse vital e legItimo de uma das partes ou o

interesse piblico.

Sempre que o Instituto Politécnico de Santarém tiver a intencão ou necessidade de tratar os dados

pessoais para outro fim que näo aquele para o qual tenham sido recoihidos, fornecerá, previamente,

ao titular dos dados, informaçöes sobre esse tim e outras informacöes necessárias.

Quando não for possIvel informar o titular dos dados da proveniência dos dados pessoais detidos,

por se ter recorrido a várias fontes, deve ser tornecida toda a informaçao, que exista sobre essa

mesma proveniência.

PRAZO DE CONSERVAQAO DOS DADOS PESSOAIS

O perIodo durante o qual os dados são armazenados e conservados varia de acordo corn a

finalidade do respetivo tratamento.

O lnstituto Politécnico de Santarém deve conservar os dados pessoais de todos os seus estudantes

e trabalhadores, no cumprirnento das suas responsabilidades institucionais.

Os dados pessoais dos colaboradores e de terceiros que os tornecam para determinados tins, devem

ser mantidos durante o periodo em que possa ser exigido algum tipo de responsabilidade derivada

de uma relação jurIdica, da execução de urn contrato ou da aplicacão de medidas pré contratuais, ou

outros.

Sempre que não exista uma exigência legal especIfica, os dados devem ser armazenados e

conservados apenas pelo perlodo necessário para cumprir as finalidades que motivaram a sua

recolha e tratamento ou pelo perlodo de tempo autorizado pela Autoridade de Controlo, findo o qual

devem os mesmos ser eliminados.
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O Instituto Politécnico de Santarém, em sede de tratamento para fins, de arquivo de interesse

püblico, de investigacao cientifica ou histórica, ou estatIsticos, pode conservar os dados durante

perlodos mais longos, sem prejuizo de aplicar as garantias adequadas, nos termos da Iegislacao em

vigor, para os direitos e liberdades do titular dos dados. Essas garantias implicam a adoçao de

medidas técnicas e organizativas que visem assegurar, nomeadamente, o respeito do princIpio da

minimizaçäo dos dados.

DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS

Nos termos do quadro legal sobre a Protecao de Dados Pessoais, o Instituto Politécnico de Santarém

garante ao titular dos dados o direito de acesso, atualizaçao, retificaçao ou apagamento dos seus

dados pessoais, mediante pedido escrito endereçado ao encarregado de proteção de dados.

O titular dos dados pode solicitar que os seus dados pessoais sejam apagados quando se verifique

uma das seguintes situaçöes:

a) Os dados pessoais deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou

tratamento;

b) Retire o consentimento em que se baseia o tratamento de dados e não exista outro

fundamento jurIdico para o mesmo;

c) Apresente oposicão ao tratamento dos dados e não existam interesses legItimos

prevalecentes, a avaliar caso a caso, que justifiquem o tratamento;

d) Os dados pessoais tenham que ser apagados, ao abrigo de uma obrigação jurIdica a que

esteja sujeito o Instituto Politécnico de Santarém;

e) Os dados pessoais tenham sido recolhidos no contexto da oferta de servicos do Instituto

Politécnico de Santarém.

O “direito ao apagamento” não se aplica quando o tratamento seja necessãrio para os seguintes

efeitos:

a) Cumprimento de obrigaçoes legais que exijam o tratamento e que se aplique ao Instituto

Politécnico de Santarém;

b) ExercIcio de liberdade de expressão e de informaçao;

c) Motivos de interesse piiblico no dominio da saiide püblica;

Compiexo Andaluz — Moinho do Fau — Apartado 279 — 2001-904 SANTAREM

Tel.: 243 309 520 — Fax: 243 309 539 — E-mail: geral@ipsantarem.pt — URL: www.ipsantarem.pt

Mod.276.R00-27-1O-2020 Página I de 13



INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM

d) Fins de arquivo de interesse püblico, fins de investigaçao cientIfica Cu histórica ou fins

estatIsticos, na medida em que o exercIcic do direito ao apagarnento prejudique gravemente a

obtencao dos objetivos desse tratamento;

e) Declaraçao, exercIcio cu defesa de um direito num processo judicial.

DIREITO A LIMITACAO DO TRATAMENTO

A Iimitacao do tratamento permite ao titular solicitar ao Instituto Politécnico de Santarém que restrinja

o acesso aos seus dados pessoais ou que suspenda as atividades de tratamento.

Pode requerer-se a Iimitação do tratamento dos dados pessoais nos seguintes casos:

a) Contestaçao da exatidão dos mesmos, durante um perlodo de tempo que permita ao Instituto

Politécnico de Santarém proceder a sua verificação;

b) Se o Instituto Politécnico de Santarém já nao precisar dos dados pessoais para fins de

tratamento, mas se esses dados forem necessários para efeitos de declaraçao, exercIcio ou

defesa de urn direito num processo judicial;

c) Se tiver apresentado oposiçao ao tratamento, ate que se verifique que os interesses legItimos

do Instituto Politécnico de Santarém prevalecem sobre os seus.

DIREITO DE PORTABILIDADE

Pode solicita-se ao Instituto Politécnico de Santarém a entrega, num formato estruturado, de usc

corrente e de leitura autcmática, os dados pessoais por si fornecidos, tendo, ainda, o direito de pedir

que o Instituto Politécnico de Santarérn os transmita a outro responsável pelo tratamento, desde que

tal seja tecnicamente possIvel.

o direito de portabilidade apenas se aplica quando o tratamento:

a) Se basear no consentimento expresso ou na execução de urn contrato; e

b) For realizado por meics automatizados.

o Instituto Politécnico de Santarém deve deixar, nesses casos, de tratar os respetivos dados

pessoais, a não ser que tenha razöes IegItirnas para realizar esse tratamento e que estas que

prevaleçam sobre os seus interesses.
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DIREITO A RETIRAR 0 SEU CONSENTIMENTO

o Instituto Politécnico de Santarém possibilita que o Interessado retire, a qualquer momento, o

consentimento ao uso dos seus dados pessoais.

SOBRE AS MEDIDAS DE SEGURANCA

o Instituto Politécnico de Santarém procura proteger os dados pessoais dos utilizadores através de

diversas medidas técnicas e organizativas adequadas, estando em curso a irnplernentação da

utilização de mecanismos de cifra, de pseudo-anonirnizacao, de autenticaçao federada, e outros

mecanismos disponiveis, corn o objetivo de garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade

e resiliência dos dados pessoais.

Corn vista a seguranca dos dados pessoais, o Instituto Politécnico de Santarém tern em curso açöes

técnicas que visam implementar as seguintes medidas:

a) RestricOes de acesso a dados pessoais, corn base no critério da “necessidade de conhecer”

bern corno nas competëncias e atribuicoes de quem acede, aplicadas em estreita conformidade

corn o comunicado ao titular dos dados pessoais aquando da recoiha dos mesmos;

b) A transferëncia de dados pessoais através de canais de comunicação cit rados;

c) 0 armazenarnento de dados de categorias especiais e feito de forma cit rada, assim como as

respetivas cópias de seguranca;

d) Proteçao das infraestruturas tecnolOgicas corn mecanisrnos técnicos e organizativos para evitar

acessos não autorizados;

e) Monitorização das infraestruturas tecnolOgicas, a vários nIveis, como controlo de acessos,

utilização indevida, e tráfego anormal, corn o objetivo de prevenir, detetar e irnpedir o acesso

nao autorizado a dados pessoais.

SOBRE A COMUNICACAO DE DADOS PESSOAIS A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS

SUBCONTRATADOS)

0 Instituto Politécnico de Santarém, no âmbito das suas atribuiçöes, pode recorrer a terceiros

subcontratados para a prestaçao de deterrninados serviços, permanecendo, no entanto, responsável

pelos dados pessoais que disponibilize.
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Quando o tratamento de dados for efetuado por subcontratado ou terceiro a quern sejam transmitidos

dados, o Instituto Politécnico de Santarém verifica se este apresenta garantias suficientes de

execucao de medidas técnicas e organizativas adequadas, de modo a que o tratamento satisfaca as

requisitos da legislaçao em vigor e assegure a defesa dos direitos do titular dos dados, sendo a titular

dos dados informado previamente.

o tratamento nestes termos é regulado por contrato ou outro ato normativo, que vincula a

subcontratado ou a terceiro as diretrizes estabelecidas pelo Instituto Politécnico de Santarém,

enquanto entidade responsãvel pelo tratamento dos dados, e define o objeto e a duracao desse

tratamento, a natureza e finalidade do mesmo, a tipo de dados pessoais e as categorias dos titulares

dos dados e as obrigacôes e direitos do responsável pelo tratarnento.

o contrato passará a estipular, designadarnente, que o subcontratado ou terceiro:

a) Apenas trate as dados pessoais transmitidos mediante instrucöes documentadas do lnstituto

Politécnico de Santarérn, incluindo no que respeita as transferências de dados para palses

terceiros ou organizacoes internacionais, a menos que seja obrigado a faze-b pebo direito da

União ou do Estado-Membro a que está sujeito, informando nesse caso a responsável pelo

tratamento desse requisito jurIdico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informacão por

motivos importantes de interesse pUblico;

b) Assegure que as pessoas autorizadas a tratar as dados pessoais assumern urn compromisso

de confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas obrigaçöes legais de confidencialidade;

c) Adote as medidas de segurança rnais adequadas;

d) Apague ou devolve ao Instituto Politécnico de Santarérn todos os dados pessoais depois de

concluida a prestacao de serviços relacionados corn o tratamento, apagando as copias

existentes, a menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo do direito da União

ou dos Estados-Membros;

e) Disponibilize ao Instituto Politécnico de Santarérn todas as informacöes necessárias para

demonstrar o cumprirnento das obrigaçöes previstas no presente artigo e facilita e contribui

para as auditorias, inclusive as inspecoes, conduzidas pelo responsável pelo tratarnento ou por

outro auditor por este rnandatado;

f) Não poderá contratar outro subcontratado sern autorização do Instituto Politécnico de

Santarém, devendo rerneter-se a pedido ao responsável pelo tratamento de dados.

jjpsantarém]
NsTlruro POLITECNICO DE SANTAREM
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SOBRE A TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS PARA FORA DE PORTUGAL

A prossecução de determinadas atribuiçOes pelo Instituto Politécnico de Santarém pode implicar a

transferência dos seus dados para fora de Portugal. Nestes casos, deve verificar-se, previamente,

que o pals ou o territOrio para os quais transfere os dados garante urn nIvel adequado de protecão de

dados ou foram alvo de uma decisão de adequação por parte da União Europeia. Sendo o caso,

Instituto Politécnico de Santarém deve cumprir, de forma rigorosa, as disposicOes legais aplicáveis,

sendo o titular dos dados informado previamente.

SOBRE OS PORTAlS ONLINE DO IPSANTAREM

o Instituto Politécnico de Santarérn apresentará nos seus portais online uma declaracao respeitante

as práticas de privacidade relacionadas corn c(s) portal(is). Constarã dessa declaraçao a

identificação dos dados recolhidos, inforrnaçao técnica, bern corno as garantias de segurança e

confidencialidade exigidas pela Lei e pelos restantes direitos dos titulares dos dados.

o Instituto Politécnico de Santarérn respeita o direito a privacidade e não armazena nos portais

qualquer informacão de caráter pessoal sem o consentimento dos titulares dos dados ou de forma

ilicita.

Relativamente a recolha e utilização de informacao técnica, os portais podem usar cookies,

nomeadamente de sessão. A utilizaçao de cookies é efetuada para o armazenamento de algum tipo

de .informacao relativa a navegacão no site e não permite identificar o utilizador, pelo que nunca

conterão informaçöes sobre dados pessoais. 0 utilizador pode optar por não receber cookies ou por

ser informado acerca da sua fixação, mediante a configuração do seu navegador para tal efeito. 0

Instituto Politécnico de Santarérn não se responsabiliza, no entanto, pelo facto da desativaçao dos

mesmos impedir o born funcionarnento das paginas.

A informacao técnica será utilizada apenas para finalidades estatisticas.

Ac utilizar os portais do Instituto Politécnico de Santarém o utilizador concorda corn:

V Não interromper nern interferir corn a segurança do portal;

V Não interromper nern interferir corn os services, recursos de sistema, contas, servidores ou

redes, ligados aos portais ou acessIveis através deles;
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V Aceder a uma árealconta nao autorizada e respetiva informação;

V Não usar nem tentar usar a conta, serviço ou sistema de terceiros sem a autorização do

Instituto Politécnico de Santarém, nem criar ou usar uma identidade falsa nestes portals;

V Não transmitir, através destes portals, publicidade nao desejada, correntes de cartas, correio

imprOprio ou qualquer outro tipo do correlo massivo nao solicitado a pessoas ou entidades quo

nao tenham aceitado serem destinatárias dessas mesmas mensagens de correio;

V Não divulgar o seu nome de utilizador nem a sua senha do acesso a terceiros, tanto on-line

como off-line;

V Não tentar obter urn acesso não autorizado aos portais nem a partes dos portais que estojam

Iirnitadas ao acesso geral.

ALTERAQOES A POLITICA DE PROTEQAO DE DADOS PESSOAIS DO IPSANTAREM

o Instituto Politécnico do Santarém reserva-se o direito de, em qualquer altura, proceder a

reajustamentos ou alteracoes a presente Politica de Privacidade, sendo essas alteracoes

devidamente publicitadas.

POLITICA DE PRIVACIDADE DOS PORTAlS

Todos os textos, conteiidos e irnagens deste portal pertencem ao Instituto Politécnico de Santarém,

salvo indicação oxpressa.

SO podem ser descarregados ou copiados sem prévia autorização do Instituto Politécnico de

Santarém se so destinarem a fins de ensino, administração e investigacao do proprio Instituto ou

para uso pessoal, não comercial.

o Instituto Politécnico do Santarérn resorva-se o direito do aumontar, eliminar ou alterar as condicOes

de uso dos seus portais a qualquer momento, sem aviso prévio, do forma a adaptá-Io a qualquer

modificacao decorrente da legislação em vigor ou de forma a garantir ou a meihorar a qualidade o

eficácia dos portals.

o Instituto Politécnico do Santarém não so responsabiliza pelos erros, desatualizacoes ou danos que

possam advir do acesso e/ou utilizacao dos portais ou ligaçoes para quo remote, já quo não exerce

qualquer controlo sobre Os SOLIS contedos.
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ENCARREGADO DE PROTEQAO DE DADOS

Presentemente, o Encarregado de Proteção de Dados do Instituto Politécnico de Santarém é o

Doutor AntOnio José Carvaiho Marques, administrador do Instituto.

LEGISLAQAO APLICAVEL E FORO

A poiltica de privacidade e os avisos legais do presente site são executados de acordo corn a

legislação aplicável a matéria, em especial a Lei de Protecao de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de

26 de outubro) e o Decreto-Lei n.° 7/2004, de 7 de janeiro, podendo ser revistos ou modificados a

qualquer momento, nomeadamente, por forma a serem adaptados a legislacao vigente.

A utilização do portal é livre e gratuita e implica o cumprirnento da politica de privacidade e dos

avisos legais nele constantes, bern como da Iegislação portuguesa aplicável.

Todos os conflitos que possam surgir corno consequência da utilizacao dos portais do Instituto

Politécnico de Santarém serão resolvidos de acordo corn a legislaçao vigente em Portugal, sendo

submetidos a jurisdição e competência dos tribunais da cornarca de Santarém, renunciando-se

expressamente a qualquer outro foro ou jurisdição.

QUESTÔES E SUGESTÔES

Para saber mais sobre a forrna como o Instituto Politécnico de Santarérn trata os seus dados

pessoais, ou para esciarecer qualquer düvida, apresentar uma reclamaçao ou comentário sobre

matérias relativas a Privacidade e Protecão de Dados Pessoais, enviar urn pedido para

protecao.dados@ipsantarem.pt.
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