
 
 

ANEXO I 
CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA 

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

1. A ENSILIS, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA, pessoa coletiva com o número 504 669 788 e com sede social em a Quinta do 
Bom Nome, Estrada da Correia, 53, 1500 210 Lisboa, entidade instituidora da UNIVERSIDADE EUROPEIA, na qualidade de responsável 
pelo tratamento, irá tratar os seus dados para, nomeadamente: 
a) Praticar atos de gestão académica; 
b) Conhecer melhor as suas preferências, através da avaliação do seu perfil; 
c) Realizar estudos do seu comportamento, através de fontes internas e externas; 
d) Enviar publicidade e promoção de produtos e serviços próprios e ou de terceiros, inclusivamente depois de terminada a sua relação 

com a Universidade Europeia; 
e) Enriquecer os seus dados com fontes externas, como por exemplo, redes sociais; e 
f) Para usar a sua imagem em sessões de trabalhos do campus. 

2. A base para o tratamento dos seus dados pessoais encontra-se no desenvolvimento e execução da relação formalizada consigo, e que se 
encontra detalhada no presente documento, bem como no cumprimento de obrigações legais da Universidade Europeia e no seu 
consentimento inequívoco. 

3. Além disso, informamos que os dados pessoais tratados pela Universidade Europeia para alcançar as finalidades detalhadas 
anteriormente poderão ser comunicados a Órgãos e Entidades Administrativas autónomas, estatais, europeias ou internacionais, com 
competência para a recolha e o tratamento de informações sobre resultados académicos, bem como a instituições financeiras para a 
gestão de cobranças e pagamentos. 

4. Terá direito ao acesso, à retificação, à alteração e ao apagamento dos dados, bem como a limitar o seu tratamento, a opor-se ao 
tratamento e a exercer o seu direito à portabilidade dos dados pessoais, sempre de forma gratuita. 

5. Poderá consultar as informações adicionais e detalhadas sobre proteção de dados em www.europeia.pt/politica-de-privacidade-e-
protecao-de-dados 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Responsável 
pelo tratamento 

ENSILIS, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.) 

Encarregado da 
Proteção de 
Dados 

A ENSILIS, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA. designou um Encarregado da Proteção de Dados, contactável através do 
endereço de e-mail: direitos.dados@universidadeeuropeia.pt , ou através de carta enviada ao cuidado do Encarregado da Proteção 
de Dados, para a morada da ENSILIS, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA. 

Finalidade do 
tratamento 

Gestão académica do candidato e do estudante. 

Melhor percepção das suas preferências, através da avaliação do seu perfil e realização de estudos do seu comportamento. 

Uso da imagem em sessões de trabalhos do campus. 

Envio de publicidade e promoção de produtos e serviços. 

Melhor percepção das suas preferências, através da avaliação do seu perfil e realização de estudos do seu comportamento, através 
do cruzamento de bases de dados de terceiros. 

Uso dos seus dados depois de cessada a sua relação como estudante, com a finalidade de envio de publicidade, promoções e eventos. 

Enriquecimento dos seus dados com fontes externas, como por exemplo, redes sociais. 

Envio de publicidade e promoção de produtos e serviços de terceiros. 

Legitimidade 
para o 
tratamento 

Formalização, execução e desenvolvimento de relações contratuais entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento. 

Cumprimento de obrigações legais. 

Interesse legítimo da Universidade Europeia, no âmbito da sua atuação enquanto estabelecimento de ensino superior. 

Consentimento do titular dos dados. 

 
Destinatários 
 

Órgãos, Administrações Públicas e outras entidades administrativas. 

Responsável económico sobre resultados académicos. 

Instituições Financeiras. 

 
Direitos do 
interessado 

Terá direito ao acesso, retificação e apagamento dos dados, a limitar o seu tratamento, opor-se ao tratamento e a exercer o seu 
direito à portabilidade dos dados pessoais, tudo de forma gratuita, tal como descrito nas informações completas sobre proteção de 
dados. Para além disso, tem o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo. 

Prazo de 
conservação dos 
dados 

Os dados pessoais são conservados pelo período necessário à realização dos fins para os quais foram recolhidos e no cumprimento da 
lei aplicável. 

Informações 
completas sobre 
proteção de 
dados 

Poderá consultar as informações adicionais e detalhadas sobre proteção de dados em www.europeia.pt/politica-de-privacidade-e-
protecao-de-dados 
 

 
Consentimento (assinale com um X se quiser consentir no tratamento dos seus dados pessoais para as finalidades descritas): 
(Tem o direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado) 

 

☐ Consinto no tratamento dos meus dados, com o fim de receber comunicações comerciais de produtos e serviços próprios ou de terceiros com 
base na avaliação do meu perfil e estudo do meu comportamento, através de fontes internas e externas, inclusivamente depois da cessação da 
minha relação com a Universidade Europeia. 
 
Tomei conhecimento da forma como os meus dados pessoais são tratados pela ENSILIS, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA. 

 
 
 
 
Assinatura: _____________________________________________________________________    Lisboa, _______/_______/_________ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Nº CANDIDATO 

 

 
Nº ESTUDANTE: 

STUDENT NUMBER 
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