
INFORMAÇÃO SOBRE TRATAMENTO
DE DADOS PESSOAIS

Este documento foi criado com o propósito de dar a conhecer a forma como a
ARICA – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. trata os dados pessoais dos
titulares dos dados no âmbito da captação de registos fotográficos, áudio e
videográficos nas apresentações, nos vários municípios do país (as
Apresentações”), dos seus programas Teresa e Alexandre Soares dos Santos –
Iniciativa Educação.

Responsável pelo tratamento de dados
pessoais
 
A responsável pelo tratamento dos dados
pessoais é a ARICA – Investimentos,
Participações e Gestão, S.A., com sede na
Avenida da Liberdade, n.º 249, 8.º,
1250-143 Lisboa, com NIPC 503527572 (a
“Iniciativa Educação”).
 
Dados Pessoais Recolhidos 
 
No âmbito das Apresentações, poderá ser
captada a imagem e/ou voz dos
participantes, incluindo a recolha de
testemunho sobre as referidas
Apresentações, em fotografia ou filmagens.
 
Fundamento e Finalidades do
Tratamento e Prazo de Conservação
 
Os dados pessoais recolhidos (imagem e
voz dos participantes nas Apresentações,
quer em
fotografia como em filme) serão utilizados,
mediante o consentimento do titular
dos dados, para a finalidade de
comunicação e divulgação institucional.
 
Esta finalidade será prosseguida pela
Iniciativa Educação e também, nos casos
previstos infra no parágrafo “Comunicação
de Dados Pessoais”, pelas sociedades
integrantes do Grupo Sociedade Francisco
Manuel dos Santos, no qual a Iniciativa

Educação se insere, traduzida na
divulgação da atividade, de forma
isolada, ou em conjunto com outras
atividades similares ou relacionadas. Os
dados pessoais serão ainda conservados
para a finalidade de manutenção de
arquivo histórico e evolutivo da Iniciativa
Educação, para o que esta dispõe do
correspondente interesse legítimo. 
 
Os dados pessoais recolhidos  poderão ser
reproduzidos em fotografias, filmes ou
outros materiais de comunicação, interna
ou externa, da Iniciativa Educação ou das
sociedades a que os referidos dados
pessoais sejam transmitidos, nos termos
infra referidos, de forma individual ou
conjuntamente com outras imagens e/ou
vozes, sem qualquer limite de exposição,
de adaptação ou limitação territorial,
através dos meios de divulgação interna e
externa das entidades atrás mencionadas,
ou a que as mesmas recorram,
nomeadamente intranet, revistas e
newsletters internas, sites institucionais,
plataformas sociais e meios de
comunicação externa produzidos e
editados por terceiros.
 
Os dados pessoais, registos fotográficos,
áudio e videográfico dos participantes,
recolhidos no âmbito das Apresentações,
serão conservados pela Iniciativa
Educação e demais sociedades do Grupo
com quem tenham sido partilhados 



enquanto existir uma rede de comunicação
interna (intranet), sites institucionais ou
páginas institucionais em plataformas
sociais, podendo os dados pessoais ser
utilizados para promoção institucional pelo
mesmo período. Para a finalidade de
arquivo histórico, os dados serão
conservados pelo período necessário a
assegurar um registo de arquivo histórico e
evolutivo, assegurando-se as adequadas
medidas de segurança, nos termos
impostos por lei.
 
Direitos dos Titulares de Dados
Pessoais e Forma de Exercício de
Direitos
 
Nos termos da legislação em vigor, é
garantido aos titulares de dados pessoais o
exercício dos direitos de acesso, retificação,
oposição ao tratamento, portabilidade,
eliminação e limitação do tratamento dos
seus dados pessoais. Sempre que um
tratamento tenha por fundamento o
consentimento do titular dos dados, este
poderá ainda, a qualquer momento, retirar
tal consentimento, sem que tal
comprometa a licitude do tratamento
efetuado até essa data.
 
Poderá o referido titular exercer qualquer
um dos direitos mencionados, com as
limitações previstas na legislação aplicável,
através do endereço de email
geral@iniciativaeducacao.org .
 
Caso não tenha consentido ou se tenha
oposto a este tipo de tratamento, deverá o
titular dos dados pessoais solicitar aos
serviços de apoio à realização da atividade,
e antes de iniciar a sua participação na
mesma, um identificador, para que a
Iniciativa Educação possa garantir que os
seus dados pessoais não são captados no
decorrer da Apresentação. 
 
O utilizador goza ainda do direito a 
 

apresentar uma reclamação junto da
Autoridade de Controlo Nacional (CNPD).
 
Medidas de Segurança
 
No sentido de assegurar a segurança dos
dados pessoais a cujo tratamento
procede, a Iniciativa Educação
implementou as medidas de segurança
técnicas e organizativas consideradas
necessárias às atividades de tratamento.
 
Comunicação de Dados Pessoais
 
Os dados pessoais recolhidos são
passíveis de ser partilhados com
sociedades integrantes do Grupo
Sociedade Francisco Manuel dos Santos e
por estas reproduzidos, adaptados ou
reutilizados para as finalidades de
tratamento supra identificadas. O Grupo
Sociedade Francisco Manuel dos Santos,
no qual a Iniciativa Educação se insere, é
composto por sociedades que se podem
dedicar, consoante o caso, à gestão de
participações financeiras em sociedades
associadas e prestação de serviços de
gestão àquelas, à comercialização e
distribuição alimentar e de produtos de
higiene caseira e pessoal, ao retalho
alimentar e especializado, restauração,
estando localizadas em Portugal. Nos
casos em que os dados pessoais sejam
reproduzidos em meios externos, poderão
os mesmos ser partilhados em
publicações periódicas produzidas e
editadas por terceiros, e em plataformas e
redes sociais, os quais dispõem das suas
próprias Políticas de Privacidade.
 
No âmbito das finalidades de tratamento
referidas, a Iniciativa Educação pode ainda
recorrer a outras sociedades integrantes
do Grupo, ou a parceiros e prestadores de
serviços externos, nomeadamente a
agências de comunicação, gestão e
produção de conteúdos, desenvolvimento, 



manutenção e alojamento de sistemas de
informação, sendo, em qualquer dos casos,
asseguradas as medidas de segurança
adequadas à proteção dos dados pessoais
em causa. Os dados pessoais objeto de
tratamento poderão ser transferidos para
entidades localizadas em países fora do
espaço económico europeu, mantendo-se
o compromisso de manutenção das
medidas de segurança adequadas e
impostas por lei.
 
 


