Nome / Name: «NMALUNO»
Curso / Course: «NMCURSO» / «NMCURSO_ING»

Grau

/

Degree:

«GRAUCURSO»

/

«GRAUCURSO_ING»
Nº Aluno / Student nr: «NALUNO»

CONDIÇÕES DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Os dados recolhidos no presente formulário serão processados e armazenados informaticamente e em suporte
papel.
A informação fornecida será tratada de forma confidencial e utilizada exclusivamente para fins de gestão escolar e
para as demais finalidades indicadas em 3. destas condições.
A informação prestada nestas condições aplica-se igualmente ao tratamento de dados pessoais («toda a informação
relativa a uma pessoa identificada ou identificável, independentemente da sua natureza e suporte») recolhidos ou
gerados no âmbito da frequência, acesso ou utilização dos cursos e serviços da Universidade Católica Portuguesa,
bem como dos contactos estabelecidos com qualquer dos Centros Regionais, Unidades Académicas ou Escolas da
Universidade Católica Portuguesa.

1.Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Universidade Católica Portuguesa, com o número de
pessoa coletiva 501082522 e sede na Palma de Cima, 1649-023 Lisboa (adiante UCP).
Caso necessite de entrar em contacto com a UCP poderá fazê-lo através dos seguintes meios:

Contacto telefónico: 226196200

E-mail: comunicacao@porto.ucp.pt

2. Contactos do Data Protection Officer da Universidade Católica Portuguesa
A UCP designou um encarregado de proteção de dados (Data Protection Officer). Caso necessite de entrar em
contacto com o mesmo, poderá fazê-lo através dos seguintes meios:

Contacto telefónico: 226196200

E-mail: compliance.rgpd@ucp.pt

3. Finalidades e fundamentos de tratamento e prazos de conservação dos dados
A UCP trata os seus dados pessoais para fins de gestão e comunicação escolar, em particular, para as finalidades e
com os fundamentos, a seguir indicados:
Finalidade
Fundamento de Licitude
Candidatura/Matrícula/Inscrição;
Execução contractual
Emissão de Certificados, Certidões e Diplomas;
Execução contractual
Requerimentos;
Execução contractual
Pautas –Candidaturas e admissões;
Execução contractual
Lançamento de notas e cálculo de médias;
Execução contractual
Folhas de presença;
Execução contractual
Bolsas de mérito;
Execução contractual
Reconhecimento/Equivalência de grau;
Execução contractual
Fornecimento de dados a entidades externas (RAIDES ou
Obrigação jurídica
intercâmbio de alunos incoming ou outgoing);
Estatísticas;
Obrigação jurídica
Divulgação de eventos e de cursos
Interesse legítimo

4. Prazos de conservação

O período de tempo durante o qual os dados são conservados e armazenados pela UCP varia de acordo com a
finalidade para a qual a informação é utilizada sendo conservados pelo prazo necessário à satisfação de cada uma
delas e de acordo com as imposições legais, nomeadamente os prazos de conservação arquivística ou outros que,
em cada momento, sejam aplicáveis, em especial, segundo os critérios a seguir indicados:
Finalidade
Critério para definição de prazo
Candidatura/Matrícula/Inscrição;
Critério legal
Emissão de Certificados, Certidões e Diplomas;
Critério legal
Requerimentos;
3 meses a contar do término do contrato
Pautas –Candidaturas e admissões;
Critério legal
Lançamento de notas e cálculo de médias;
Critério legal
Folhas de presença;
3 meses após término da unidade curricular
Bolsas de mérito;
Critério legal
Reconhecimento/Equivalência de grau;
Critério legal
Fornecimento de dados a entidades externas (RAIDES ou
Critério legal
intercâmbio de alunos incoming ou outgoing);
Estatísticas;
Critério legal
Divulgação de eventos e de cursos
3 meses a contar do término do contrato

5.Entidadades destinatárias dos seus dados pessoais
Os dados pessoais dos titulares poderão ser tratados por entidades a quem a UCP tenha subcontratado o seu
processamento, incluindo à Caixa Geral de Depósitos para efeitos de emissão do cartão da Universidade Católica
Portuguesa, para gestão de plataformas digitais ou outros serviços ou suporte, entidades essas que farão esse
processamento no âmbito estrito dos fins acima indicados não podendo usar os dados para quaisquer outros fins
próprios ou alheios. Os dados pessoais poderão ainda ser transmitidos a autoridades administrativas ou
regulatórias para cumprimento de obrigações legais de registo, de comunicação ou de reportem bem como a
entidades congéneres, no âmbito de programas académicos em que o titular esteja integrado.

6. Os seus direitos, enquanto titular de dados pessoais
Como titular de dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos, reunidas que estejam, em
cada caso, as condições legais de que depende o se exercício: direito de acesso, direito de retificação, direito de
apagamento, direito de limitação do tratamento, direito de portabilidade e direito de oposição ao tratamento. Para
mais esclarecimentos sobre estes direitos, poderá consultar a informação no link:
https://www.ucp.pt/site/resources/documents/Reitoria/Direitos%20do%20titular%20dos%20dados_PT.pdf..

7. Reclamação junto da autoridade de controlo
Caso necessite, poderá, ainda, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

8. Requisito contratual
A comunicação de dados pessoais solicitados neste formulário constitui um requisito contratual, de forma a
permitir a finalidade a que o tratamento se destina. A falta de recolha dos dados solicitados impede a gestão escolar
do aluno.
Declaro que li e aceito as condições de confidencialidade de tratamento dos dados pessoais.
Porto, ______ de _______________ de 2018
Assinatura do aluno e do seu encarregado de educação (se o aluno for menor de idade)
_____________________________________________________________

DECLARAÇÃO NO ATO DE MATRÍCULA / REGISTRATION STATEMENT

Nome / Name: «NMALUNO»
Curso / Course: «NMCURSO» / «NMCURSO_ING»

Grau

/

Degree:

«GRAUCURSO»

/

«GRAUCURSO_ING»
Nº Aluno / Student nr: «NALUNO»

Telemóvel / Mobile Phone: «TELEMOVEL»

E-Mail: «ENDERECOEMAIL»

Código de Ética e de Conduta da UCP / Code of Ethics and Conduct
Tomei conhecimento do Código de Ética e de Conduta da Universidade Católica Portuguesa
(http://www.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/CRP/UCP_CEC_out16_PT.pdf), em particular do que é referido no
artigo 8º (Deveres gerais dos alunos) e o artigo 11º (Investigação científica), e comprometo-me a respeitar os valores
e as normas que inspiram a prática da Universidade nas suas atividades, alicerçando-se nos princípios éticos da
salvaguarda da dignidade da pessoa humana, do respeito pela equidade, honestidade e integridade.
I am aware of the Code of Ethics and Conduct of the Universidade Católica Portuguesa
(http://www.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/CRP/UCP_CEC_out16_ENG.PDF), specially in regards to the article 8th
(Students’ general duties) and the Article 11th (Scientific research). I hereby declare to abide by the law in general,
UCP statutes and other regulations issued by the competent bodies, as well as the ethical principles of the
protection of people’s dignity, respect for justice and equality, honesty and integrity.

Regulamentos institucionais / Institutional Regulations
Recebi os regulamentos da Faculdade, Escola ou Instituto em que me inscrevo, comprometendo-me a manter-me
atualizado sobre eventuais alterações que os mesmos venham a sofrer.
Recebi o Regulamento de Propinas e Taxas da Universidade Católica Portuguesa, bem como a Tabela de Propinas,
Taxas e Emolumentos do ano letivo corrente («INSANOLECTIVOCOR»), e tomei conhecimento de que, no caso de ter
pagamentos em atraso, não poderei aceder a qualquer documento comprovativo da minha inscrição / situação
académica.
I was given the regulations of the Faculty, School or Institute to which I have registered, and I commit myself to keep
updated on any changes that may occur.
I was given the Tuition and Fees Regulation and Table for the current academic year («INSANOLECTIVOCOR») and
am aware that in case of lack of payment, no documents regarding my academic situation will be issued.

Meios de contacto institucionais
Tomei conhecimento de que toda a informação institucional está oficialmente disponível na Comunidade de cada
Unidade Académica, na Plataforma Campus Online, e que o correio eletrónico (e-mail) bem como o E-SCA Serviços ao Cidadão Académico (Secretaria Virtual) são os meios de comunicação privilegiados dos Serviços
Académicos com o aluno. Deste modo, comprometo-me a manter os meus contactos atualizados (email e contacto
telefónico) no sistema de gestão académica, confirmando que os dados constantes nesta declaração são os atuais.
Estou ciente, ainda assim, que nem toda a informação poderá ser transmitida por este meio, não estando por isso
dispensado de consultar os avisos e outras informações afixadas nos placards da Universidade.

I am aware that all institutional information is officially available at the Campus Online Platform, in each Academic
Unit Community, and that electronic mail (e-mail) as well as E-SCA – Academic Citizen Service (Virtual Office) are
the privileged means of communication between the Academic Services and the student. Therefore, I commit myself
to keeping my contacts updated (email and phone number) on the academic management system, by confirming
that the data in this statement are correct. I am aware, that not all the information can be conveyed by this mean,
which does not waive me from consulting the information posted on the appropriate places at the University.

Direitos de propriedade intelectual
Declaro que estou informado e autorizo a transmissão irrestrita do conteúdo patrimonial dos direitos de
propriedade intelectual sobre os trabalhos realizados nas diversas disciplinas constitutivas do curso que frequento,
incluindo o trabalho final, quando aplicável, para a Universidade Católica Portuguesa.
I hereby declare to be aware of and to give my consent to the unrestricted transfer to the Universidade Católica
Portuguesa of all patrimonial content of intellectual property rights’ on the work done within the disciplines
comprised in the course I attend, including the Course Final Project, whenever this is appropriate.
Declaro tomar conhecimento de que os trabalhos realizados em âmbito curricular serão sujeitos a sistemas de
deteção de plágio, pelo que autorizo a sua integração nas bases de dados desses mesmos sistemas.
I am aware that all the work done within the framework of the course’s curriculum will be submitted to plagiarism
detection systems, which implies their addition to the database of these systems.

Autorização de fornecimento de dados / Authorization for data provision (selecionar a opção desejada
/ select the desired option)
Fornecimento de dados pessoais para efeitos de recrutamento e divulgação de atividades da UCP /
Providing personal data for recruitment purposes and promotion of UCP activities
 Autorizo que os meus dados possam ser fornecidos para efeitos de recrutamento e divulgação de outras
atividades da Universidade Católica Portuguesa.
I authorize my data to be provided for recruitment purposes and the promotion of other UCP activities.
 Não Autorizo que os meus dados possam ser fornecidos para efeitos de recrutamento e divulgação de outras
atividades da Universidade Católica Portuguesa.
I do not authorize my data to be provided for recruitment purposes and the promotion of other UCP activities.
Fornecimento de dados escolares a ascendentes / Providing school data to parents
 Autorizo a prestação de informações escolares aos meus ascendentes.
I authorize the university to provide to provide all the information regarding my academic situation to my
parents.
 Não autorizo a prestação de informações escolares aos meus ascendentes.
I do not authorize the University to provide any information regarding my academic situation to my parents.
Fornecimento de contactos pessoais para efeito de registo na Associação de Estudantes / Antigos Alunos /
Providing personal data for registration in the Students Association / Alumni
 Autorizo que os meus dados pessoais (curso, nome completo, e-mail e telemóvel) sejam fornecidos para efeitos
de integração na Associação de Estudantes / Antigos Alunos.
I authorize my personal data (course, full name, email and mobile phone number), to be provided for my
registration in the Students Association / Alumni.
 Não autorizo que os meus dados pessoais (curso, nome completo, e-mail e telemóvel) sejam fornecidos para
efeitos de integração na Associação de Estudantes / Antigos Alunos.
I do not authorize my personal data (course, full name, email and mobile phone number) to be provided for the
registration in the Students Association / Alumni.

Cedência de direitos de imagem / Authorization for the use image rights
É solicitada permissão para que a Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto (e aos seus
representantes legais) possa usar e/ou publicar em documentos institucionais retratos ou imagens que
representem o estudante, em que este possa estar incluído total ou parcialmente, em qualquer formato, fotografia,
reprodução, em movimento ou imagem vídeo, cabendo à Universidade a definição da forma e modo de utilização
adequados em cada caso.
It is requested for the Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto and its legal representatives to
be authorized to use and / or publish in institutional documents, portraits or images that represent the student, in
which the student may be included in whole or in part, in any format, photography, reproduction, moving or video
image, and it is up to the University to define the appropriate form and mode of use in each case.
 Autorizo a cedência de direitos de imagem.
I authorize the use of my image rights
 Não autorizo a cedência de direitos de imagem.
I do not authorize the use of my image rights

Declaro que li e recebi um duplicado desta declaração.
I declare that I have read and received a copy of this statement.
«NMPOLO», «DATACORRENTE»
Assinatura do aluno e do seu encarregado de educação (se o aluno for menor de idade)
_____________________________________________________________

