Política de Privacidade e Dados Pessoais
No cumprimento do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Instituto Educativo do
Juncal, S.A. ou Instituto Educativo do Juncal, e doravante designado IEJ, torna pública a política de
privacidade e dados pessoais em vigor, relativa ao website http://www.iej.pt.

Âmbito
O website do IEJ (http://www.iej.pt) destina-se à divulgação de informações relativas aos vários
domínios de atividades do estabelecimento de ensino (informações gerais, institucionais, atividades
pedagógicas). A informação divulgada no website tem finalidades unicamente ligadas às atividades
desenvolvidas pelo estabelecimento de ensino e não se destina a fins comerciais.

Dados Pessoais
Este website não solicita, recolhe ou requer quaisquer dados de identificação para ser visitado, utilizado
ou consultado, nomeadamente nomes, endereços de correio eletrónico, entre outros dados.
O servidor que suporta as páginas do IEJ regista de forma automática acessos em registos, contendo as
seguintes informações:
- endereço IP público
- tipo de navegador
- sistema operativo
- ligações de saída
- termos de pesquisa
O registo destas informações não está ligado a perfis individuais, e tem como finalidade o tratamento
automático e estatísticas de acesso ao website, nomeadamente número de acessos ao site, tipo de
acesso de acordo com sistema operativo e navegador e termos de pesquisa. Estes dados não são
transmitidos a terceiros.

Direito ao Esquecimento/ Retificação de dados
Este website http://www.iej.pt reúne informações sobre as atividades desenvolvidas neste
estabelecimento de ensino. Nesse contexto, o IEJ publica imagens e textos que poderão conter
identificações individuais.
Caso esteja identificado, por meio de texto ou imagem em algum dos conteúdos, e pretender que essa
identificação seja eliminada, envie mensagem para o endereço de correio eletrónico iej@iej.pt
referindo:
- URL (ligação) específico da notícia ou conteúdo que contém os dados a eliminar;
- Identificação específica e clara dos dados a eliminar.

O IEJ reserva-se o direito de recusar pedidos desta natureza, caso a eliminação dos dados interfira ou
impossibilite a concretização dos serviços que o estabelecimento de ensino tem de prestar à
comunidade educativa ou que resultem de imposição legal ou contratual.
No caso de pretender rectificar dados pessoais publicados em notícias ou conteúdos neste website,
deve proceder da forma acima descrita relativamente à eliminação de dados.

Dúvidas e Questões
Em caso de dúvidas ou questões relativas com estes assuntos, deve contactar o IEJ através do endereço
de correio eletrónico iej@iej.pt.
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