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Política completa – eventos/conferências online 
 

Declaração de privacidade 

Durante o pré-registo, os seus dados pessoais serão recolhidos e posteriormente 
processados para os fins detalhados abaixo.  
 
Apenas os seguintes dados pessoais serão recolhidos e processados para os 
participantes/palestrantes:  

• nome completo,  

• endereço de e-mail 

• cargo  

• empresa,  

• imagem 
 
A Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti organiza e armazena os dados 
pessoais fornecidos no formulário de pré-registo com o objetivo de: 

• promover palestrantes através deste site;  

• registar a sua presença nesta conferência; 

• auxiliar com fins administrativos e de planificação; 

• planear e desenvolver esta conferência e outros eventos no futuro; 

• facilitar os seus pedidos em relação a esta conferência; 

• permitir a compilação e análise de estatísticas relevantes para esta 
conferência; 

• o convidar para eventos futuros; 

• entrar em contato com informações do seu interesse sobre os serviços da 
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti 
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Os seus dados pessoais serão conservados até ao final da conferência.  
 
As informações que você nos forneceu por e-mail ou no formulário de pré-registo e 
as informações fornecidas em qualquer outro momento durante a conferência, 
incluindo, sem limitação, qualquer feedback obtido durante a conferência, serão 
utilizadas pela Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti para oferecer, 
fornecer e continuar a melhorar as suas conferências.  
 
A Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti não irá de outra forma, sem o 
seu consentimento, usar ou divulgar as suas informações pessoais para qualquer 
propósito, a menos que seja razoavelmente esperado que tal propósito esteja 
relacionado à oferta, provisão e melhoria desta conferência ou onde tal propósito 
seja permitido ou exigido por lei. 
Todos os dados pessoais recolhidos são processados internamente apenas por 
membros designados da equipa da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti 
e armazenados em servidores que obedecem às regras e padrões de segurança.  
Em conformidade com o RGPD, pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, 
oposição, limitação e eliminação dos dados pessoais que lhe digam respeito. O 
exercício dos direitos é feito, por escrito, para o seguinte endereço eletrónico: 
rgpd@esepf.pt 
 
Termos e Condições dos Palestrantes 

A Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti poderá usar os nomes dos 
palestrantes e os materiais de apresentação ao fazer a divulgação e promover a 
participação nesta conferência. As apresentações e os materiais associados não 
serão devolvidos. A menos que especificamente solicitado o contrário, a Escola 
Superior de Educação de Paula Frassinetti poderá gravar a sessão dos oradores e 
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esta poderá ser reproduzida ou disponibilizada aos participantes ou àqueles que não 
puderam comparecer. Os palestrantes que não desejam ser gravados devem avisar 
a Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti antes desta conferência. As 
opiniões expressas pelos palestrantes vinculam apenas os próprios autores. A Escola 
Superior de Educação de Paula Frassinetti não se responsabiliza por conselhos 
dados ou opiniões expressas por qualquer palestrante na conferência/evento ou 
qualquer material fornecido aos participantes. 


