Política de Privacidade


A Associação de Ensino Cristóvão Colombo – Grupo Columbus Institutio, adota
medidas para proteger a privacidade dos Utilizadores do seu website e aplicação,
tendo elaborado a presente Política de Privacidade com o propósito de demonstrar o
seu compromisso e respeito pelas regras de proteção de dados pessoais de todos os
utilizadores pertencentes à comunidade escolar.



São considerados dados pessoais qualquer informação de qualquer natureza e
independentemente do respetivo suporte, relativa a uma pessoa singular identificada
ou identificável (titular dos dados).



Para aceder à aplicação OGHMA é necessário introduzir uma conta Google válida que
esteja associada com o nosso website, com o intuito de permitir aceder a todos os seus
dados da nossa plataforma escolar, seja aluno(a) ou professor(a)/formador(a).



Os dados pessoais são recolhidos quando tal seja consentido pelo respetivo titular, e a
disponibilização dos dados pessoais pelo respetivo implica o conhecimento e aceitação
das condições constantes desta Política de Privacidade



Os dados pessoais recolhidos através da aplicação OGHMA são absolutamente
confidenciais e utilizados exclusivamente por essa entidade para efeitos de
autenticação. Esta informação é utilizada para permitir ao aluno visualizar as suas
faltas, aulas e avaliações. No caso de professor(es)/formador(es) permitirá visualizar os
seus cursos associados, com acesso às disciplinas e respetivos módulos. Para além
disto, ainda permitirá visualizar sumários inseridos, assim como verificar avaliações dos
módulos.



A Associação de Ensino Cristóvão Colombo garante níveis elevados de segurança e
de proteção dos dados pessoais, acautelando a proteção dos dados pessoais que são
disponibilizados pelos seus alunos e formadores/professores, contra a sua eventual
utilização abusiva ou contra o acesso não autorizado.



A Associação de Ensino Cristóvão Colombo reserva o direito de alterar a presente
Política de Privacidade em qualquer altura. Quaisquer alterações serão publicadas
nesta Política de Privacidade e as alterações materiais aplicar-se-ão às atividades e
dados recolhidos no futuro.



A entidade responsável pelo tratamento da Base de Dados é Associação Profissional
Cristóvão Colombo, situada na Avenida do Infante, n.º 6, 9000-015 Funchal, Madeira,
Portugal. Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número de
identificação coletiva: 511 071 515, podendo qualquer interessado entrar em contacto
através dos seguintes contactos:


Telefone: (+351) 291 201 770



Email: info@epcc.pt

Funchal, 17 de fevereiro de 2017

