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CONSENTIMENTO DADOS DO DADOS GERAIS DO DADOS DA MATRÍCULA 

ENCARREGADO DE ALUNO 
EDUCAÇÃO 

(< Voltar à Lista) 

Declaração de Consentimento para Recolha e Tratamento de Dados Pessoais 

lnfonnação de recolha e tratamento de dados pessoais 

0 
COMPROVATIVOS 

(< 

0 
CONFIRMAR DADOS 

Anterior) ( Seguinte >) 

O utilizador declara ter tomado conhecimento da recolha e tratamento para fins de processamento de pedido de matrícula e de consolidação de um registo 
biográfico do/a aluno/a no estabelecimento de educação e ensino em que vier a ser colocado, de dados pessoais do encarregado de educação e do/a aluno/a 
matricular. 

(Dados Recolhidos) 

O Sim, tomei conhecimento. 

Autorização para o envio do comprovativo de matrícula: 

Para efeitos de comunicação, o encarregado de educação autoriza o envio, via e-mail, do comprovativo de matrícula* 
O Autorizo O Não Autorizo 

Autorização para digitalização da fotografia do aluno: 

Para efeitos de constituição do processo do aluno na escola de colocação:* 

O Autorizo O Não Autorizo 

Para efeitos de emissão de cartão de aluno sempre que este seja utilizado pela escola de colocação:* 
O Autorizo O Não Autorizo 

Para efeitos de emissão do Passe de Transporte Escolar:* 
O Autorizo O Não Autorizo 

Autorização para a interconexão de dados pessoais: 

Para efeitos de preenchimento do processo de matrícula o encarregado de educação autoriza a interconexão eletrónica dos seguintes dados pessoais do/a 
aluno/a: 

Utilização do Nº de Identificação da Segurança Social do/a aluno/a para consulta eletrónica nos sistemas da Segurança Social do escalão de abono de 
família, caso pretenda solicitar o acesso a benefícios de Ação Social Escolar* 
O Autorizo O Não Autorizo 

Para efeitos de prova escolar dos alunos beneficiários de bolsa de estudo atribuída pela segurança social, o encarregado da educação autoriza, após 
definida a colocação do/a aluno/a o envio à segurança social, da seguinte informação: NISS do aluno; ano letivo de matrícula; ano de escolaridade da 
matrícula; nível de ensino de matrícula; aproveitamento escolar do ano letivo anterior; data de matricula. * 
O Autorizo O Não Autorizo 

Autorização para a interconexão de dados para a Platafonna Mega: 

Para efeitos de acesso à emissão eletrónica de voucher para levantamento de manuais escolares gratuitos o encarregado de educação autoriza, após a 
colocação do aluno, a comunicação eletrónica, por parte da escola de colocação, à Plataforma Mega - Manuais Escolares Gratuitos dos seguintes dados 
pessoais: 

Dados do aluno: Nome, Tipo e nº de documento de identificação, NIF, Escalão de Ação Social Escolar (caso seja beneficiário):* 
O Autorizo O Não Autorizo 

Dados do Encarregado de Educação: Nome, Tipo e nº de documento de identificação, NIF, endereço de correio eletrónico e telefone:* 

1/2 

Nome: Nº:Nº: Turma em 2019/2020:



ASSINATURA:
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