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Termos e Condições de Acesso 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE | TERMOS E CONDIÇÕES   

 

QUEM SOMOS? 

FORPRO-Formação Profissional CRL, com sede na Rua Junção do Bem 3, Oeiras – Portugal, 

registada na Conservatória do Registo Comercial, sob o número único de matrícula e pessoa 

coletiva 504777114 doravante designada por “FORPRO”, que atua na área do Ensino e da 

Formação Profissional, no estrito cumprimento da legislação e do REGULAMENTO (UE) 2016/679 

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos seus dados pessoais e à livre circulação 

desses dados, informamos: 

 

QUEM É O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS? 

A entidade Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais é a FORPRO. 

 

PORQUÊ UMA POLÍTICA DE PRIVACIDADE? 

Porque na FORPRO estamos empenhados em proteger a privacidade dos seus Utilizadores 

(Titulares dos dados), elaboramos esta Política de Privacidade com a finalidade de demonstrar 

o nosso compromisso e respeito para com as regras de privacidade e da proteção dos dados 

pessoais.  

Caso não concorde com a nossa Política de Privacidade, por favor não prossiga com o 

preenchimento do formulário, caso estivesse nessa tarefa. 

 

O QUE É ABRANGIDO POR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE? 

Esta Política de Privacidade aplica-se exclusivamente à recolha e tratamento de dados pessoais 

efetuados pela FORPRO, no âmbito da sua atividade e para os fins previstos. 

 

QUE TIPO DE DADOS PESSOAIS SÃO RECOLHIDOS? 

A FORPRO recolherá os dados pessoais fornecidos pelo Utilizador quando este preenche os 

respetivos formulários. Os dados recolhidos são os adequados, pertinentes e não excessivos em 

relação ao âmbito, finalidades e serviços determinados previamente, explícitos e legítimos da 

FORPRO.  
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COMO RECOLHEMOS ESSES DADOS? 

Ao fornecer os seus dados, dará o seu consentimento expresso para que a FORPRO recolha e 

trate os seus dados pessoais, incluindo a gravação e conservação nos seus servidores, no âmbito 

da sua atividade e para os fins previstos e descritos na presente Política de Privacidade. 

 

PARA QUE SÃO UTILIZADOS OS DADOS? 

Os dados fornecidos pelo Utilizador serão utilizados pela FORPRO com a finalidade de acesso a 

uma candidatura para matrícula ou inscrição num curso de Ensino ou de Formação profissional.  

Para tal é necessário tratar os dados dos interessados, com operações de conferência, de-

duplicação, filtragem e verificação de correção, da coerência e da clareza.  

Todas as informações são confidenciais e utilizadas apenas pela EPVR. 

A EPVR, não cede quaisquer informações pessoais dos seus candidatos a terceiros. 

 

POR QUANTO TEMPO VAMOS CONSERVAR OS SEUS DADOS? 

Os seus dados serão conservados até que nos informe que pretende proceder à eliminação dos 

mesmos, dentro da legislação em vigor, nomeadamente nas obrigações legais de arquivo. 

 

COMO VAMOS ATUALIZAR OS SEUS DADOS? 

Os seus dados serão atualizados sempre que nos informe que pretende proceder à atualização 

dos mesmos, ou num período de tempo que se entenda como razoável, solicitando-lhe a 

confirmação e atualização dos dados. 

 

COMO EXERCER O DIREITO DE ACESSO, RETIFICAÇÃO E CANCELAMENTO DOS 
DADOS? 

O Utilizador poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação e cancelamento dos seus 

dados pessoais. O exercício deste direito poderá ser feito através de email para o seguinte 

endereço: epd@forpro.pt. 

 

COMO SE PODE OPOR À RECEPÇÃO DE MENSAGENS OU CONTACTOS NOSSOS? 

Caso não pretenda receber estas comunicações, pode opor-se a qualquer momento, à utilização 

dos seus dados para fins de do nosso contato, enviando um email para  epd@forpro.pt. 
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COMO ASSEGURAMOS A SEGURANÇA DOS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Os dados pessoais disponibilizados por si, serão incorporados num ficheiro automatizado nos 

termos e condições estabelecidos no RGPD. 

A FORPRO respeita as melhores práticas no domínio da segurança e da proteção dos dados 

pessoais, tendo para tal um sistema de gestão promove a segurança, a confidencialidade dos 

seus dados pessoais, bem como a privacidade das comunicações eletrónicas. 

A política de segurança de recolha e armazenamento de dados pessoais, da FORPRO contempla, 

além de outros aspetos, um importante investimento em tecnologia e procedimentos, que 

impedem o acesso aos dados pessoais por pessoas não autorizadas. Tomamos todas as medidas 

de segurança, que na FORPRO entendemos serem indispensáveis à proteção dos seus dados 

pessoais. 

Para além disto, a FORPRO alerta os seus Utilizadores para a necessidade de adotarem medidas 

complementares de segurança, designadamente que devem manter atualizado o seu browser 

em termos de patches de segurança adequadamente configurados, bem como certificarem-se 

sempre da autenticidade dos sites que visitam na internet, devendo evitar sites em cuja 

reputação ou origem conheçam ou não confiem. 

 

PROTECÇÃO CONTRA SPAM 

O SPAM ou a atividade de spamming, consiste no envio indiferenciado de e-mails a 

desconhecidos sem o seu consentimento.  A FORPRO garante que não utilizará os seus dados, 

para nenhum outro fim que não os anteriormente descritos nestes Termos. 
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