
 

Declaração de privacidade 

1. Objeto 

A presente declaração estabelece as regras de segurança do tratamento, confidencialidade do 
tratamento, assistência ao responsável pelo tratamento, conservação de dados, contribuição 
para auditorias, incluindo inspeções, estabelecimento de registos de dados pessoais de todas as 
categorias de atividades de tratamento realizadas em nome do responsável pelo tratamento, de 
acordo com o Regulamento (CE) 2018/1725, nos termos das obrigações estabelecidas no Artigo 
II.7 do Anexo I do contrato financeiro entre a UAc e a Agência Nacional Erasmus+. 

 

2. Informação prestada no Inforestudante, Inforgestão e Infordocente 

Toda a informação relativa a dados pessoais/curriculares dos estudantes/pessoal prestada em 
candidatura ao Erasmus+ serve apenas para fins de mobilidade Erasmus+ e para comunicação 
às IES para efeitos de aceitação e registo de todas as mobilidades na plataforma da Comissão 
europeia. 

 

3. Tratamento de dados pessoais no Inforestudante, Inforgestão e Infordocente 

O acesso a dados pessoais/curriculares, são apenas para fins de mobilidade (incluindo seriação 
dos alunos/pessoal), contratualização e comunicação à IES de acolhimento. 

3.1. Princípios gerais de proteção de dados 

O tratamento de dados pessoais processa-se no estrito respeito pelos direitos, liberdades e 
garantias das pessoas singulares, nesse caso alunos e staff, em especial pelo direito à proteção 
dos dados pessoais, obedecendo aos princípios gerais de proteção de dados nomeadamente, o 
princípio da legalidade, da imparcialidade, da transparência, da limitação da finalidade, da 
minimização de dados, da precisão, da conservação, da integridade e confidencialidade e da 
responsabilização. 

3.2. Dados pessoais e respetivos titulares 

São considerados dados pessoais, informações relativas ao candidato(a) ao programa Erasmus+. 

3.3. Categorias de dados pessoais 

Os dados pessoais sujeitos a tratamento no inforestudante/inforgestão/infordocente para fins 
de mobilidade sendo normalmente (exemplo nome, sexo, data de nascimento, nacionalidade, 
contactos, email, NIF, CC e NIB, curso e tipo de mobilidade). 

3.4. Consentimento e finalidade para o tratamento de dados 

Os dados pessoais dos alunos/pessoal são obrigatórios para registo na plataforma da Comissão 
Europeia e nos sistemas eletrónicos da rede EWP. 

3.5. Direitos dos titulares dos dados pessoais 

Os/As titulares dos dados pessoais tem os seguintes direitos: 



 Direito de obter informação do responsável pelo tratamento e de obter o acesso aos 
dados pessoais, bem como a retificação, o apagamento e a limitação do tratamento dos 
dados; 

 Direito de retirar o consentimento a qualquer momento; 
 Direito de apresentar queixa à autoridade de controlo. 

3.6. Transmissão de dados 

Os dados pessoais recolhidos no portal do estudante, inforgestão e infordocente destinam-se a 
ser utilizados pela UAc, transmissão a outras entidades parceiras de mobilidade e registo na 
plataforma europeia. 

A UAc garante que os dados pessoais não são facultados a terceiros sem o consentimento prévio 
dos/as seus/suas titulares, nem vendidos ou facultados gratuitamente a empresas, que os 
utilizem para fins de “marketing” direto ou a outras entidades que recorram a “mailing lists” 
para publicitação produtos e/ou serviços 

3.7. Período de conservação de dados pessoais 

O prazo de conservação de dados pessoais terá a duração da validade do projeto que o 
estudante/staff estiver alocado e para fins de auditoria após a validade do mesmo, quando 
solicitado pela Agência Nacional Erasmus+.  

 

4. Dados pessoais a utilizar na Plataforma europeia Mobility Tool+ 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/declaracao-de-confidencialidade-mobility-tool 

 

5. Encarregado da proteção de dados da UAc 

A UAc tem um Encarregado de Proteção de Dados a quem poderão ser solicitados 
esclarecimentos sobre o tratamento de dados pessoais ou remeter uma qualquer reclamação 
através do endereço eletrónico reitoria.rgpd@uac.pt.  

6. Autoridade de controlo 

Os titulares dos dados pessoais têm ainda o direito de apresentar uma reclamação à Comissão 

Nacional de Proteção de Dados em https://www.cnpd.pt/. 

 

 

 


