
                                            DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO  

____________________________________________________________________, autorizo a Escola Básica 

Dr. António Augusto Louro(EBAAL) a proceder à recolha, utilização, registo e tratamento dos meus dados 

pessoais, fornecidos no âmbito da minha candidatura ao procedimento concursal em vigor para a eleição 

do/a Diretor/a do Agrupamento de  Escolas Dr. António Augusto Louro, nos termos do previsto no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/ 679/2016, de 27 de abril, disponível em https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN. 

Declaro ainda que tomei conhecimento dos pontos abaixo discriminados:  

1. Ao submeter a minha candidatura, deverei fornecer os dados necessários ao processo em curso, nos 

termos do aviso de abertura do procedimento. A EBAAL apenas solicita o fornecimento de dados 

considerados relevantes para efeitos de candidatura, conforme consta da legislação aplicável e do aviso de 

abertura do procedimento em vigor, excluindo outro tipo de dados.  

2. Os dados pessoais recolhidos são utilizados e tratados apenas para a finalidade de procedimento concursal, 

tendo como objetivo a admissão e eleição dos/as candidatos/as, de acordo com a legislação aplicável e 

cumprindo o disposto no aviso de abertura do concurso ao qual sou candidato/a. Em caso de eleição, podem 

ser solicitados dados pessoais adicionais, necessários para transmissão obrigatória de dados a entidades 

oficiais, bem como para efeitos de gestão de recursos humanos na EBAAL. Os dados pessoais recolhidos 

poderão ser utilizados de forma anonimizada, impossibilitando a identificação dos respetivos titulares. 

 3. A Escola Básica Dr. António Augusto Louro é responsável pelo tratamento dos dados pessoais facultados.  

4. Os dados pessoais recolhidos são arquivados nos serviços competentes da EAAL, sendo de acesso exclusivo 

aos membros do Conselho Geral do Agrupamento de  Escolas Dr. António Augusto Louro que participam no 

processo de eleição.  

5. Por norma, o titular dos dados tem os seguintes direitos em termos de proteção de dados pessoais: direito 

de acesso, direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do tratamento, direito de 

portabilidade, direito de oposição e direito de não ficar sujeito a decisões automatizadas. A retirada do 

consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 

previamente dado. 

 6. Os dados pessoais recolhidos pela EBAAL são arquivados pelo período de tempo necessário ao 

cumprimento das finalidades previstas no ponto 2 da presente declaração. 

 Para os devidos efeitos, declaro que a informação que forneço é correta e verdadeira, e autorizo a EBAAL a 

efetuar a sua recolha, utilização, registo e tratamento, realizados no âmbito do processo de recrutamento e 

seleção.  

Mais declaro que autorizo o acesso aos meus dados pessoais, fornecidos no âmbito da minha candidatura ao 

procedimento concursal para a eleição do/a Diretor/a do Agrupamento de  Escolas Dr. António Augusto 

Louro em curso, nos termos e contexto acima expostos.  

Por ser verdade, dato e assino a presente declaração. 

 ___________________________, _____ de _____________________  de  2021 

 O(A) CANDIDATO(A) ________________________________________________________________  

(assinatura conforme documento de identificação 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ANTÓNIO AUGUSTO LOURO 
ESCOLA BÁSICA DR. ANTÓNIO AUGUSTO LOURO 

SEIXAL 
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