Política de Privacidade, Cookies, Proteção e GDPR
Preâmbulo
O Sindicato Independente dos Professores de São Tomé e Príncipe, criado em 2017,
denominado abreviadamente por SINPROF, é uma associação de educadores de infância
e professores de todos os graus e setores de ensino, que exerçam funções educativas, de
técnicos de educação e de todos aqueles que desempenhem funções pedagógicas ou de
investigação científica, e que adiante passam a ser designados genericamente por
professores.
Está empenhado na proteçã o da privacidade das pessoas singulares que com ele
partilhem dados pessoais, esforçando-se, de forma contı́nua e intransigente, para
merecer a confiança dos titulares de dados nesta á rea.
O Centro prossegue fins de interesse público e privado e no desempenho da sua
atividade estará sujeito à tutela do Ministério de Educação e as deliberações tomadas
pela associação promotora do Ensino Profissional e Certificação e sua entidade
proprietária, bem como outras entidades competentes.
O presente aplica-se ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes no
territó rio da Uniã o Europeia.
Artigo 1.o
Entende-se por tratamento de dados pessoais toda a té cnica de comunicaçã o
personalizada que utilize ficheiros, bases ou bancos de dados pessoais, com vista a
estabelecer uma relaçã o interativa com todas as pessoas singulares que contactem
com o SINPROF, com um objetivo bem definido.
Artigo 2.o
EH objetivo do presente fornecer informaçã o acerca do modo utilizado pelo SINPROF
para recolher, utilizar e partilhar as informaçõ es pessoais de todas as pessoas
singulares que com ele contactem, as opçõ es de que estes dispõ em nesta maté ria e
como podem aceder e corrigir estas informaçõ es em caso de necessidade.
Esta Polı́tica foi desenvolvida para cumprir os requisitos da legislaçã o de proteçã o
de privacidade em vigor.
Artigo 3.o
1. A entidade responsá vel pelo tratamento dos dados pessoais é o SINPROF.

2. O SINPROF designou um encarregado de proteçã o de dados que poderá ser
diretamente contactado atravé s de carta enviada para SINPROF, Travessa da

Imprensa, Edifı́cio da CARITAS, 1o Andar, Ilha de Sã o Tomé | Sã o Tomé e
Prı́ncipe ou do endereço eletró nicosinprof.stp@gmail.com
3. Desenvolvemos e implementá mos polı́ticas e procedimentos internos criados
para proteger de forma adequada as informaçõ es pessoais em nossa posse, e ambos
sã o revistos regularmente.
Artigo 4.o
1. Damos formaçã o aos nossos colaboradores acerca da importâ ncia da proteçã o das
informaçõ es pessoais atravé s de sessõ es formativas e diretrizes emitidas numa base
regular, que dã o ê nfase ao papel que desempenham e à s respetivas obrigaçõ es
quanto a esta maté ria.
2. Tomamos medidas razoá veis para garantir que os nossos agentes, mandatá rios,
representantes e outras organizaçõ es externas cumpram esta Polı́tica (p. ex.
fornecedores de serviços, assistê ncia administrativa, empresas de processamento e
armazenamento de dados, processadores de pagamentos, etc.).
Artigo 5.o
1. Para os efeitos desta Polı́tica, «informaçõ es pessoais» referem-se a qualquer
informaçã o que permita a identificaçã o de um indivı́duo, tal como o endereço de um
e-mail, contacto telefó nico ou qualquer informaçã o mé dica ou financeira.
2. Recolhemos as suas informaçõ es pessoais de vá rias formas, incluindo quando
reserve ou adquire serviços de formaçã o, preenche questioná rios de avaliaçã o da
formaçã o, presença em sessõ es de formaçã o, ou participa nas nossas pá ginas de
redes sociais.
3. Consoante as circunstâ ncias, eis alguns tipos de informaçõ es pessoais que
poderã o se recolhidas:
Nome;
Informaçã o de contacto, incluindo nú mero de telefone, morada ou endereço de email;
Informaçã o sobre o mé todo de pagamento utilizado (incluindo o nú mero, data de
validade, e nú mero CVV do cartã o com que foi efetuado o pagamento);
Nú mero de contribuinte;
Data de nascimento, sexo e nacionalidade;
Interesses e preferê ncias de formaçã o;

Curriculum; Dados do Curriculum;
Carta de apresentaçã o e conteú do.
4. Os dados pessoais a que tenhamos acesso no â mbito da nossa atividade, sã o
tratados por serem necessá rios à celebraçã o e execuçã o do contrato, para instruçã o
de dossiers formativos, para cumprimento de obrigaçõ es legais impostas ao
SINPROF, para prosseguimento de interesses legı́timos do SINPROF ou porque
foram objeto de consentimento expresso. A omissã o ou inexatidã o desses dados ou
demais informaçõ es prestadas ao SINPROF pelas pessoas singulares que com ele
contactem sã o da sua inteira responsabilidade.
5. Os dados pessoais fornecidos pelas pessoas singulares ou gerados pela utilizaçã o
do serviço serã o processados e armazenados informaticamente, destinando-se a ser
utilizados pelo SINPROF para: divulgaçã o da sua atividade junto de potenciais
clientes, aná lises de mercado e inqué ritos, para conhecer as necessidades,
interesses e preferê ncias do formando ou potencial formando e informá -lo acerca
dos serviços, vantagens, formaçõ es que poderã o ser do seu interesse, para controlar
a qualidade da nossa atividade e melhoria do serviço, para gestã o contabilı́stica,
fiscal e administrativa, gestã o de contencioso, proteçã o de receita e auditoria, gestã o
de rede e sistemas, controlo da segurança da informaçã o e da segurança fı́sica, e
cumprimento de obrigaçõ es legais.
6. O tratamento de dados para fins de divulgaçã o de atividades formativas e afins
será efetuado de acordo com a opçã o de consentimento manifestada pelos
interessados. O consentimento deve ser pré vio, livre, informado, especı́fico e
inequı́voco, manifestado numa declaraçã o escrita, oral ou atravé s da validaçã o de
uma opçã o. As pessoas singulares podem opor-se ao tratamento de dados para fins
de divulgaçã o das atividades a qualquer momento e por qualquer meio.
7. Os dados pessoais sã o conservados por perı́odos de tempo diferentes, consoante
a finalidade a que se destinam e tendo em conta crité rios legais, de necessidade e
minimizaçã o do tempo de conservaçã o. Em particular serã o conservados para
efeitos de cumprimento das obrigaçõ es legais e de proteçã o dos interesses legı́timos
do SINPROF ou pelos perı́odos legalmente definidos para fins de investigaçã o e
açõ es judiciais de natureza penal, apó s o que serã o anonimizados.
8. No caso de dados pessoais encaminhados para efeitos de recrutamento, os dados
pessoais serã o conservados durante o prazo má ximo de 2 (dois) anos. Em todos os
outros casos, os dados pessoais serã o conservados no má ximo durante 10 (dez)
anos, perı́odo que o SINPROF entende como suficiente para cumprimento das
finalidades.
9. Findo o perı́odo de conservaçã o, todos os dados pessoais recolhidos serã o
anonimizados ou eliminados.
10. O SINPROF nã o é responsá vel pela utilizaçã o ou partilha de informaçõ es pessoais
fornecidas por pessoas singulares a terceiros, e nã o poderá ser considerado

responsá vel pelas polı́ticas, procedimentos ou prá ticas dos mesmos no que diz
respeito à proteçã o de informaçõ es pessoais.
Artigo 6.o
1. Implementá mos uma combinaçã o de meios materiais, de organizaçã o e
tecnoló gicos para garantir a confidencialidade das informaçõ es pessoais que
detemos, de modo a protegê -las contra perdas ou furto e para prevenir qualquer
acesso, transmissã o, reproduçã o, utilizaçã o ou ediçã o nã o-autorizados das mesmas,
e bem assim para salvaguardar o princı́pio da proporcionalidade no acesso à
informaçã o, impondo perfis de acesso, que garantem o princı́pio de que o acesso a
dados pessoais é determinado, justificado e limitado à necessidade de o conhecer.
2. Quando partilhamos informaçõ es pessoais com terceiros, quando resulte de
obrigaçã o legal ou tutelar, tomamos as medidas de segurança adequadas para
garantir que a entidade em questã o cumpre os compromissos e regras estabelecidos
nesta Polı́tica.
3. As suas informaçõ es pessoais serã o armazenadas em servidores a que só o
SINPROF tem acesso, sem embargo do disposto no artigo 8o.
Artigo 7.o
1. Mediante um pedido por escrito e mediante prova de identificaçã o, o titular de
dados poderá consultar as suas informaçõ es pessoais por nó s recolhidas, utilizadas
ou partilhadas, conforme requerido ou permitido por lei.
2. O acesso e retificaçã o sã o gratuitos.
3. Procuraremos processar os pedidos de acesso ou retificaçã o de informaçõ es
pessoais, quando o nã o seja por via do portal do SINPROF, no prazo de trinta (30)
dias apó s a receçã o. Se nã o for possı́vel responder dentro deste prazo, será
notificado o requerente singular.
4. Efetuamos todos os esforços para que as informaçõ es pessoais em nossa posse
estejam corretas, completas e atualizadas. No entanto, o titular de dados está em
melhor posiçã o para nos informar prontamente de quaisquer alteraçõ es à s suas
informaçõ es pessoais. Por isso, pedimos que nos informe de quaisquer retificaçõ es
necessá rias.
5. O titular de dados pode requisitar que sejam efetuadas as correçõ es adequadas à s
informaçõ es pessoais detidas por nó s. Se aplicá vel, reencaminharemos as
informaçõ es retificadas aos terceiros que tê m acesso à s suas informaçõ es pessoais.
6. Quaisquer comentá rios, perguntas ou pedidos de acesso ou retificaçã o relativos
à s informaçõ es pessoais do titular de dados, a esta Polı́tica ou aos nossos
procedimentos internos de proteçã o de informaçõ es pessoais deverã o ser enviados
para o encarregado de proteçã o de dados pessoais (SINPROF) do SINPROF:

Por escrito:
SINPROF, Atrás de Cadeia, Edifício das Cáritas de São Tomé, 1o andar | Sã o
Tomé e Prı́ncipe ou do endereço eletró nico: sinprof.stp@gmail.com
Comprometemo-nos a dar seguimento a todos os comentá rios, perguntas, pedidos
ou reclamaçõ es.
7. EH garantido a todas as pessoas singulares que partilhem dados pessoais com o
SINPROF o direito de oposiçã o, esquecimento, limitaçã o e portabilidade dos seus
dados pessoais. O exercı́cio dos direitos pode ser solicitado atravé s dos endereços
acima elencados.
8. Constituiu exceçã o ao dever de esquecimento o cumprimento de obrigaçã o legal,
que adstrinja o SINPROF a mantê -los, ou por motivos de interesse pú blico.
Artigo 8.o
O SINPROF pode recorrer a subcontratantes para efeitos do tratamento de dados
pessoais, nomeadamente para gestã o de cliente, prestaçã o do serviço, faturaçã o e
gestã o de contencioso, ficando estas entidades obrigadas a desenvolver as medidas
té cnicas e organizativas adequadas à proteçã o dos dados e assegurar a defesa dos
direitos do titular. Em determinadas circunstâ ncias, certos dados pessoais poderã o
ter de ser comunicados a autoridades pú blicas, como por exemplo autoridade
tributá ria, tribunais e forças de segurança, e entidades de tutela nas á reas do
emprego, formaçã o e educaçã o.
Artigo 9.o
O nosso WEBSITE: www.sinprof-stp.com , redes sociais e social media nã o sã o
dirigido a menores de 13 anos, pelo que solicitamos que estes menores nã o nos
forneçam dados pessoais atravé s do WEBSITE, redes sociais e social media ou emails.
Artigo 10.o
1. O SINPROF agradece que nã o nos envie e nã o nos dê a conhecer quaisquer dados
pessoais sensı́veis, ou seja, informaçõ es que revelem a origem racial ou é tnica,
opiniõ es polı́ticas, crenças religiosas ou filosó ficas, associaçã o sindical, salvo para
efeitos de benefı́cios de condiçõ es especiais de acesso aos nossos serviços,
informaçõ es gené ticas, informaçõ es biomé tricas, dados relativos à saú de ou dados
relativos a vida sexual de uma pessoa natural ou a orientaçã o sexual.
2. Esses dados pessoais serã o imediatamente apagados.

Artigo 11.o
Esta Polı́tica está sujeita a emendas para acompanhar a rá pida evoluçã o das regras
relativas à proteçã o de informaçõ es pessoais e da privacidade.
A ú ltima atualizaçã o desta versã o teve lugar em 02 de Outubro de 2021.

