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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  
 
 
1. O que é a política de privacidade e proteção de dados pessoais? 
É a Política que estabelece os termos em que a ENTA trata os dados pessoais dos seus 
utentes, colaboradores e fornecedores e os direitos que estes podem exercer, de acordo 
com o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
- Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) - e restante legislação nacional 
aplicável em matéria de privacidade e proteção de dados 
 
2. Âmbito da política de privacidade da ENTA 
A presente política de privacidade abrange todos os dados pessoais tratados por esta 
instituição. A ENTA respeita a privacidade individual e processa os dados pessoais de 
acordo com as leis em vigor. 
Os dados não serão processados para quaisquer outros fins que não os aqui 
especificados. A ENTA reserva-se o direito de atualizar ou modificar a sua Política de 
Privacidade a qualquer momento, nomeadamente, de forma a adaptá-la a eventuais 
alterações legislativas. 
 
3. O que são dados pessoais e tratamento de dados pessoais? 
Um dado pessoal é qualquer tipo de informação relativa a uma pessoa singular como, 
por exemplo, o nome, um número de identificação, dados de localização, contatos, ou 
até elementos da sua identidade física, económica ou social. 
Tratamento de dados pessoais é qualquer operação efetuada, por meios automatizados 
e não automatizados, sobre estes dados - recolha, registo, alteração, consulta, 
utilização, transmissão e destruição. 
 
4. Para que fins são recolhidos dados pessoais? 
Os dados recolhidos nesta escola são exigência legal derivada da atividade de uma 
instituição desta natureza e servem exclusivamente para a gestão da formação e 
produção de documentação a ela relacionados e/ou exigidos pelas entidades legais, 
financiadoras ou auditoras do processo formativo.  
 
5. A ENTA utiliza os dados pessoais recolhidos para marketing direto? 
Tal como se explicita no ponto anterior, a ENTA não utilizará os seus dados pessoais para 
lhe enviar qualquer correio não solicitado cujo conteúdo não esteja relacionado com a 
função descrita acima, ou que não tenha recebido o seu consentimento explícito.  
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6. Quem tem acesso aos dados pessoais 
A ENTA não vende nem negocia os seus dados com terceiros. 
A ENTA não divulga a terceiros quaisquer dados pessoais dos seus utentes, 
colaboradores e/ou fornecedores, sem o seu consentimento, exceto quando tal for 
exigido por lei ou decorrer das práticas obrigatórias descritas no ponto quatro. 
 
7. O que é uma violação de dados? 
Uma violação de dados é uma quebra de segurança que provoque, de modo acidental 
ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso, não autorizados, 
a dados pessoais tratados pela ENTA. 
São exemplo de violação de dados: 

• a transmissão verbal ou escrita não autorizada de dados pessoais,  
• a perda, roubo ou guarda em local inseguro de documentos ou dispositivos (PC 

ou telemóvel), 
• o envio de dados pessoais para o destinatário errado, 
• o envio de e-mail para um conjunto de destinatários utilizando a opção “To” em 

vez de “Bcc” 
 
8. Onde são guardados os dados? 
A ENTA guarda os dados nos seus servidores localizados na União Europeia. Estes 
servidores são protegidos e mantidos de acordo com os mais elevados standards de 
segurança e por forma a respeitar as leis de privacidade aplicáveis. 
A ENTA adota várias medidas de segurança de carácter técnico e organizativo, de forma 
a proteger os dados pessoais contra a perda, difusão, alteração, tratamento ou acesso 
indevidos ou não autorizados.  
A conservação dos dados pode ser efetuada pelo período em que subsistirem 
obrigações legais relativas à função específica desta instituição. 
 


