
 
 

Município de Vila Franca de Xira 

Fundamentação Legal: Nos termos do considerando 42 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 13.ºdo Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016.  
 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 
No âmbito do Programa de Atribuição de Estágios para o Ensino Secundário e Superior, 

organizado pelo Município de Vila Franca de Xira, declaro que eu, 

________________________________________________________________, encarregado de 

educação de ________________________________________________________________, ao abrigo 

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 de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados, dou o meu consentimento expresso, de forma 

livre, específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais do meu 

educando, para a finalidade acima indicada, sendo os mesmos utilizados única e 

exclusivamente para o fim a que se destinam e partilhados com a Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira, bem como com a empresa parceira do Município onde decorrerá o 

estágio profissional. 
 

A informação recolhida relativa aos alunos, por parte do Município, ficará disponível no 

arquivo municipal, pelo período de 1 ano após a conclusão do período de estágio 

profissional, sendo que para efeitos de certificação a mesma informação ficará disponível 

pelo período de 5 anos. 
 

Consinto também que enquanto Encarregado de Educação, os meus dados pessoais, 

designadamente o meu nome, o meu contato telefónico, o meu endereço eletrónico e a 

minha morada, existentes na base de dados do Agrupamento de Escolas no qual se 

encontrou inserido o meu educando, sejam também partilhados com a Câmara Municipal 

de Vila Franca de Xira e com a empresa parceira do Município onde decorrerá o estágio 

profissional. 
 

A qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não 

comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no mesmo e sem prejuízo da 

necessidade desses dados se manterem arquivados, sempre que se justifique, pelo período 

legal adequado às razões que o determinem. 
 

Ficará responsável pelos dados recolhidos o/(a) dirigente responsável pela Unidade 

Orgânica competente.  
 

    Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, nos termos acima 

expostos, que dou o meu consentimento de forma livre, específica e informada, para a 

recolha e tratamento dos dados pessoais.  
 

Vila Franca de Xira, ______de ______________________ de 20__ 

 

Assinatura 

 

_______________________________________________________ 


