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2.

POLÍTICAS DE PRIVACIDADE

Esta declaração diz respeito às nossas práticas de privacidade relacionadas com o acesso a serviços do
domínio CSCM-LX.PT.
O Colégio do Sagrado Coração de Maria – Lisboa – respeita o seu direito à privacidade e não recolhe
qualquer informação pessoal sobre si sem o seu consentimento.
Todos os dados pessoais que nos forneça serão tratados com as garantias de segurança e
confidencialidade, exigidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados.

2.1. Utilização de Informação Pessoal
Não serão recolhidos dados pessoais através dos serviços do domínio CSCM-LX.PT, exceto se os fornecer
de forma voluntária, como na Pré-Inscrição de um candidato, a Matrícula de um aluno ou um pedido de
contacto, por exemplo.
O dados pessoais são protegidos contra acesso não autorizado. A transferência de informação está
protegida através do uso de protocolos de cifra.
As informações fornecidas através dos serviços no domínio CSCM-LX.PT serão utilizados apenas para a
finalidade indicada.
O colégio compromete-se a não ceder dados a terceiros, sem a expressa autorização.

2.2. Utilização de Dados Técnicos
Os serviços disponibilizados no domínio CSCM-LX.PT utilizam cookies de sessão.
Os dados recolhidos automaticamente nos nossos servidores de rede, não servem para identificar os
visitantes dos diversos serviços do domínio. Poderá ser recolhida informação sobre o hardware e software
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do seu equipamento, nomeadamente:

•

Endereço de IP (Internet Protocol) do acesso;

•

Tipo de navegador utilizado;

•

Sistema operativo utilizado;

•

Data e a hora da consulta;

•

Páginas visitadas em cada serviço, respetivamente;

•

Documentos descarregados.

Esta informação destina-se apenas a fins estatísticos e de segurança.

