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 CESPU - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
 CESPU - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SAÚDE DO NORTE

 Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
 Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa
 Escola Superior de Enfermagem do Tâmega e Sousa

DADOS DO(A) ESTUDANTE
NOME
MORADA

N.º
LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

DADOS DO(A) RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE PROPINAS
NOME
MORADA

DATA DE NASCIMENTO
LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

RELAÇÃO DE PARENTESCO/AFINIDADE

INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS
A CESPU CRL, com sede na Rua Central de Gandra, 1317, 4585-116 Gandra-Paredes - Portugal, Telefone: +351 224 157 100 | Fax: +351 224 157 101,
Email: info@cespu.pt, enquanto responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais, está comprometida em proteger e assegurar a privacidade
e confidencialidade dos elementos informativos que trata.
A CESPU, CRL, dispõe de um Encarregado de Proteção de dados que poderá contactar através do email protecao.dados@cespu.pt.
Neste âmbito, os seus dados serão tratados para a finalidade de gestão administrativa e processual no âmbito do seguro de estudante, sendo o
tratamento dos seus dados lícito, uma vez que são necessários para a execução de um contrato (Art. 6º, nº1 alínea b) do RGPD).
Os dados serão conservados até ao término do contrato. Os dados não serão transferidos, exceto em caso de sinistro quando serão transferidos
para a empresa de seguros Lusitânia.
Enquanto titular de dados tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem
como o direito à sua retificação, apagamento, limitação, portabilidade, bem como o direito de se opor ao seu tratamento, verificadas as condições
legalmente previstas, através dos formulários eletrónicos disponíveis em www.cespu.pt/instituicao/dados-pessoais/formularios/ ou através do
email protecao.dados@cespu.pt. Assiste-lhe ainda, o direito a apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD), caso entenda que o tratamento dos dados viola o regime legal em vigor.
Poderá consultar informação adicional, através de https://www.cespu.pt/instituicao/dados-pessoais/politicas/.

O (A) ESTUDANTE
Data: _____/_____/_____ Assinatura: _________________________________________________________
O (A) RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE PROPINAS
Data: _____/_____/_____ Assinatura: _________________________________________________________
Classificação da Informação: Informação restrita
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