Política de Privacidade e Proteção de Dados
Lusofonias – Oficinas de Português

Contexto
Entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018 o novo Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados (RGPD).
Este regulamento visa proteger os dados pessoais que o identificam e respeitar a sua
privacidade.
Somos uma organização sem fins lucrativos registada desde Outubro de 2015 na Escócia pelo
Office of Scottish Charity Regulator sob o número SC046096.
As bases de dados que temos dizem respeito aos encarregados de educação, seus educandos
e aos inscritos em eventos por nós organizados.
O Lusofonias-Oficinas de Português (Lusofonias-OP) esclarece que a utilização da informação
constante nestas bases de dados prende-se exclusivamente com:
 A relação com os encarregados de educação no que se prende diretamente com a
missão do Lusofonias-OP;
 Assuntos ligados à divulgação de eventos por nós organizados;
 Divulgação de eventos relacionados com a língua portuguesa e cultura lusófona
organizados por parceiros ou entidades externas.
Esclarecemos ainda que:
 Não partilhamos os dados recolhidos com terceiros.
 Os dados recolhidos podem ser retificados a qualquer momento.
 Os dados recolhidos serão mantidos apenas até ao momento em que se mantiver a
relação estabelecida voluntariamente via website, email ou inscrição.
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Confidencialidade, segurança e utilização da informação
O Lusofonias – Oficinas de Português (Lusofonias-OP) é uma organização sem fins lucrativos
registada desde Outubro de 2015 na Escócia pelo Office of Scottish Charity Regulator sob o
número SC046096.
Os dados que constam nas bases de dados do Lusofonias-OP são confidenciais e não são
cedidos a terceiros.
O Lusofonias-OP esclarece que a utilização da informação constante nestas bases de dados
prende-se exclusivamente com: a relação com os encarregados de educação e seus
educandos no que toca à concretização da missão e objectivos do Lusofonias-OP; assuntos
ligados ao funcionamento das atividades letivas e à organização de eventos por parte do
Lusofonias-OP; divulgação de eventos relacionados com a língua portuguesa e cultura
lusófona organizados por parceiros ou entidades externas.
As informações pessoais que recolhe e mantém em arquivo são apenas aquelas que são
facultadas no momento da inscrição no ano letivo (ou retificada depois), ou a facultada pelos
participantes em eventos organizados pelo Lusofonias-OP sujeitos a inscrição.
Os dados pessoais recolhidos e mantidos pelo Lusofonias-OP são processados pela direção e
partilhados com o pessoal docente para efeitos de comunicação direta com os encarregados
de educação sobre assuntos académicos.
O Lusofonias-OP compromete-se a não ceder a terceiros os dados pessoais fornecidos pelos
encarregados de educação / participantes em eventos por nós organizados salvo obrigação
legal.
Retificação
Os encarregados de educação têm o direito de solicitar o acesso e a retificação dos seus
dados, bastando para tal que dirijam o seu pedido à direção do Lusofonias-OP através do
endereço de e-mail lusofonias-op@outlook.com ou por escrito para a nossa morada oficial
que pode ser obtida através do mesmo endereço de email.
O pedido de informações e/ou inscrição via website, email ou redes sociais, aceitação de um
lugar na ‘lista de espera’ e/ou posterior inscrição de um aluno nas aulas do Lusofonias-OP,
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bem como a participacão num evento por nós organizado e sujeito a inscrição, são tidos como
fornecimento voluntário de dados e entendidos como declaração de aceitação por parte dos
interessados da presente política de privacidade, bem como do tratamento e armazenagem
desses dados.
Conservação da informação
Após a recolha da informação pessoal fornecida voluntariamente pelos encarregados de
educação / participantes em eventos no momento da inscrição (ou retificada depois), o
Lusofonias-OP procederá à sua conservação e manutenção até que ocorra o fim da relação
estabelecida inicialmente.
Cookies
Quando visitamos um website há pequenos ficheiros (cookies) que ficam gravados no nosso
computador e que servem para identificar o nosso computador numa próxima visita ao
mesmo site. Os cookies guardam apenas preferências de navegação mas não contêm
nenhuma informação pessoal.
O website do Lusofonias-OP permite que os utilizadores rejeitem o uso de cookies. Esta
rejeição pode, no entanto, impedir que alguns serviços da web funcionem corretamente,
afetando, parcial ou totalmente, a navegação no website. Esta rejeição não elimina cookies
guardados em visitas anteriores.
No entanto, os cookies podem a qualquer momento ser eliminados de um computador,
bastando para tal removê-los a partir das opções de privacidade e segurança do browser.
Mais informações sobre cookies
Entidade responsável
A entidade responsável é o Lusofonias-Oficinas de Português com sede em Edimburgo. Todos
os contactos são disponibilizados no nosso website.
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