Declaração de consentimento prévio do titular dos dados pessoais

Ao aceitar a presente Política de Privacidade está a autorizar o Instituto de Avaliação Educativa, I.P., doravante
designado por IAVE, a proceder ao tratamento do seus dados pessoais constantes no (colocar tipo de documento)
_______________________________________________,dos quais confirma ser titular, bem como dos dados
relativos à sua relação contratual e respetiva gestão.
Declara, ainda:
• Estar ciente e plenamente informado/a de que o tratamento dos seus dados pessoais inclui todas as operações
efetuadas sobre os dados por si transmitidos, por meios automatizados, ou não, com as finalidades de contacto
personalizado, de melhoria dos serviços, de procedimentos concursais, do processamento de transações e de outros
procedimentos administrativos decorrentes da lei ou de contrato.
• Aceitar e consentir que os seus dados sejam transmitidos a outras entidades públicas, exclusivamente para fins
legais e no exercício das atribuições e competências do IAVE.
• Tomar conhecimento de que os seus dados serão guardados pelo período de tempo fixado em lei, regulamento ou o
estritamente necessário às finalidades para que foram recolhidos.
• Tomar conhecimento de que, nos termos da legislação aplicável, é garantido, a todo o tempo, o exercício dos
direitos de acesso, retificação, atualização e apagamento dos seus dados pessoais (direito a ser esquecido), podendo
ainda opor-se ao tratamento dos mesmos, mediante pedido escrito dirigido ao IAVE para o endereço de correio
eletrónico: protecao.dados@iave.pt
• Prestar o presente consentimento de forma livre e voluntária e ter 16 ou mais anos de idade.
O IAVE recomenda a leitura atenta da sua Política de Privacidade disponível em www.iave.pt
O IAVE reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder a reajustamentos ou alterações à presente Política de
Privacidade. Estas alterações serão devidamente publicitadas no sítio web do IAVE.

Local:_________________________________ Data:____/_____/_______

Assinatura:____________________________________________________
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