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Regime de Proteção de Dados 

Ano Letivo 2020/2021 

 

A ATTITUDE Academia de Artes respeita a privacidade individual e valoriza a sua confiança, assumindo 
com grande seriedade as suas responsabilidades, pelo que é nosso firme compromisso proteger os seus dados 
pessoais e dos seus educandos. 
 
A ATTITUDE é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais e por assegurar a proteção 
da sua privacidade, atuando em conformidade com a lei e o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 
Os dados pessoais que possuímos, foram recolhidos de relações contratuais, interações profissionais e 
divulgações de campanhas e promoções, numa relação de confiança estabelecida entre a ATTITUDE e os 
seus clientes/alunos e são objecto de tratamento com total respeito e lealdade no cumprimento da legislação 
em vigor, quer sejam os dados automatizados, quer não automatizados. 
 
Os dados serão tratados no âmbito da finalidade contratual, para cumprimento de imposições legais e para 
efeitos de marketing (relacionado com a nossa área de atividade, tais como a divulgação de atividades, 
cursos, formações e aulas, com o objectivo de lhe dar a conhecer os nossos serviços, novidades e 
oportunidades de que poderá beneficiar). 
 
Mais informamos que, a ATTITUDE conservará os seus dados pessoais pelo período necessário aos 
respectivos fins. 
 
No âmbito da nossa atividade os dados pessoais podem ser comunicados a outras entidades, públicas ou 
privadas, (por exemplo na realização de inscrições para exames de dança ou competições) sempre no estrito 
cumprimento de imposições legais. 
 
Por imposição legal, a ATTITUDE poderá alterar o regime de prestação dos seus serviços para um regime 
não presencial. Este facto não implicará nenhuma alteração profunda no seu compromisso com a proteção de 
dados dos seus alunos. Mantêm-se as regras de não gravação ou divulgação de som ou imagem sem a devida 
autorização por parte da Direção e o consentimentos dos Encarregados de Educação. 
 
O consentimento prestado para o tratamento de dados pessoais pelo titular de dados pessoais ou Encarregado 
de educação do titular dos dados, poderá ser revogado a todo o momento. Para revogar o consentimento do 
tratamento dos dados pessoais para as finalidades abaixo enunciadas, ou para exercer os seus direitos de 
acesso, retificação, oposição, apagamento, limitação e portabilidade, deverá manifestar a sua vontade, 
remetendo por escrito para o endereço de e-mail geral@attitudeacademiadeartes.com ou para o endereço 
postal Rua Óscar da Silva, 107, 4200-433 Porto. 


