
 

ARTÂMEGA – ACADEMIA DAS ARTES DO MARCO DE CANAVESES 

REGULAMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais – Regulamento nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016) 

 

1. DADOS PESSOAIS 
 

1.1. A Artâmega – Academia das Artes do Marco de Canaveses é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos nos boletins de 

matrícula, bem como nas fichas de inscrição para sócios. 
 

1.2. A Artâmega designou um encarregado da proteção de dados, o qual pode ser contactado por todos os interessados através de carta enviada para 

Artâmega, Rua da Trajinha, n.º 489, 4635-753 Vila Boa de Quires, Marco de Canaveses, ou então através do endereço eletrónico geral@artamega.pt. 
 

1.3. Os dados pessoais dos associados da Academia das Artes do Marco de Canaveses – Associação Cultural e proprietária da Artâmega são recolhidos 

por serem necessários à celebração e execução das atividades realizadas nesta associação e porque foram objeto de consentimento por parte dos seus 

titulares. Os dados constantes da ficha de inscrição de sócio são de fornecimento obrigatório e indispensáveis à prestação das atividades na Academia 

das Artes. A omissão ou inexatidão desses dados ou demais informações prestadas pelo sócio são da sua inteira responsabilidade. 
 

1.4. Os dados pessoais recolhidos junto dos alunos e encarregados de educação, bem como junto dos sócios, serão processados e armazenados 

informaticamente e em suporte papel no arquivo da escola e destinam-se a ser utilizados pela Artâmega para: inscrição e gestão de sócio; matrícula e 

prestação de serviços de ensino; gestão contabilística, fiscal e administrativa; marketing e cumprimento das obrigações legais. 
 

1.5. Os dados pessoais recolhidos junto do aluno são: nome, morada, NIF, CC, data de nascimento, filiação, morada, contacto telefónico, número de 

utente, NISS; do encarregado de educação são: nome, morada, contacto telefónico, email; morada; outros dados socioeconómicos que se destinam 

apenas a fins estatísticos. Estes dados são de fornecimento obrigatório e indispensável à matrícula efetiva dos alunos e consequente celebração de um 

contrato de prestação de serviços de ensino. A omissão ou inexatidão desses dados são da inteira responsabilidade dos alunos ou respetivos encarregados 

de educação. 
 

1.6. Os dados são recolhidos pelos colaboradores da Artâmega em execução da prestação de serviços educativos contratada e são transmitidos aos 

organismos do Ministérios da Educação em cumprimento das obrigações legais do estabelecimento de ensino, à empresa musa Software, Lda – software 

de gestão do ensino artístico e UtilSoft – Utilitários e Software, Lda – software de faturação UtilFac. 
 

1.7. Os dados recolhidos para fins de marketing, nomeadamente captação de imagem e vídeo, poderão ser divulgados na página web da Artâmega e nas 

redes sociais, mediante consentimento prévio, livre, informado, específico e inequívoco por parte do aluno maior de idade e/ou encarregado de educação 

através de uma opção inscrita no boletim de matrícula. O aluno maior de idade e/ou o encarregado de educação tem o direito de retirar o seu 

consentimento a qualquer momento mediante declaração por qualquer meio. 
 

1.8. Os dados pessoais recolhidos quer para a execução do contrato de prestação de serviços de ensino quer para o cumprimento de obrigações legais 

junto dos organismos do Ministério da Educação são os absolutamente necessários e os tempos de conservação são definidos, em princípio, por lei, 

podendo variar de acordo com a finalidade a que se destinam. 
 

1.9. Os titulares dos dados têm o direito de solicitar o acesso aos mesmos, requerer a sua retificação e a sua portabilidade. Têm ainda o direito de 

reclamação para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 
 

1.10. A Artâmega pode recorrer a subcontratantes para efeitos de tratamento de dados pessoais, nomeadamente na gestão administrativa, pedagógica 

e faturação, ficando estas entidades obrigadas a desenvolver as medidas técnicas e organizativas adequadas à proteção dos dados e assegurar a defesa 

dos direitos do titular. 
 

1.11. O exercício dos direitos por parte dos titulares pode ser solicitado mediante pedido escrito enviado para Artâmega, Rua Caetano Mesquita 

Vasconcelos, n.º 46 (Escola Secundária do Marco), 4630-103 Marco de Canaveses, ou então através do endereço eletrónico geral@artamega.pt. 


