
Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Caros Pais, Encarregados de Educação e Alunos,  

A 25 de maio de 2018 iniciou-se a aplicação do Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD). O RGPD é um regulamento Europeu que tem por objectivo 
reforçar a protecção dos dados pessoais de todos nós. Neste momento, está em 
discussão no Parlamento um projeto de Lei que irá definir alguns aspetos do 
RGPD que necessitam de adaptação a Portugal. Após a publicação desta 
legislação, ficará completo o quadro jurídico necessário para aplicação do 
RGPD.  

Para a MOTUS a proteção dos dados pessoais dos nossos alunos e 
encarregados de educação sempre foi uma preocupação. Sem prejuízo das 
adaptações que sejam necessárias introduzir nas nossas práticas em função do 
novo RGPD e legislação nacional, os vossos dados sempre estiveram seguros 
connosco. Todos os dados pessoais de alunos e encarregados de educação que 
temos são recolhidos no âmbito do contrato de prestação de atividades culturais 
e educativas celebrado convosco. 

Em termos concretos:  

• Identificação pessoal do aluno – estes dados são necessários para 
cumprimento do contrato de prestação de atividades culturais e 
educativas celebrado com os encarregados de educação. 

• Identificação pessoal dos pais e encarregados de educação e dados de 
contacto - estes dados são necessários para cumprimento do contrato de 
prestação de atividades culturais e educativas celebrado com os 
encarregados de educação.  

Quanto ao tratamento e utilização destes dados, esclarecemos que os dados 
pessoais recolhidos:  

• Apenas são utilizados para os fins para que foram recolhidos.  
• Não são transmitidos a terceiros. 
• Informamos que na MOTUS recolhemos imagens – Fotos e Vídeos - das 

aulas/espetáculos/workshops dos nossos alunos que poderão ser 
utilizadas na divulgação das atividades culturais e educativas nas nossas 
páginas Web e Facebook. No ato da Inscrição / Renovação de Matrícula 
na MOTUS, está implícita a aceitação por parte dos encarregados de 
educação e alunos das imagens acima referidas, tal como consta em 
Regulamento Interno.  

Com os nossos melhores cumprimentos,  

A Direção, 
Mariana Avó  

 


