
 
 

Paróquia de Nª Sª da Areosa

Secretariado  da  Catequese                      Política de Proteção de Dados Pessoais da Catequese 

 

A Catequese assegura o cumprimento das obrigações legais decorrentes do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho (RGPD) e restante legislação vigente e relativa à matéria de proteção de dados pessoais, no 

tratamento dos dados pessoais que venha a efetuar.  

i) Quem é o «Responsável» pelo tratamento dos meus dados pessoais?  

A Catequese, com sede na rua da Igreja da Areosa, nº 91, 4200-323 Porto, é "Responsável pelo tratamento" dos dados 

recolhidos no âmbito das suas atividades.  

ii) Com que finalidade vão ser tratados os meus dados pessoais? 

O tratamento dos dados pessoais das famílias com crianças e jovens inscritos na Catequese tem como finalidade 

principal a organização das atividades. 

iii)  Que dados pessoais vão ser tratados?  

No contexto da finalidade enunciada a Catequese procederá ao tratamento de dados pessoais: dados de identificação e 

de contato, dados escolares dos catequizandos, histórico da atividade religiosa. 

iv) Como é que os meus dados pessoais vão ser tratados? 

Os seus dados pessoais serão tratados pela Catequese no contexto das finalidades antes indicadas, de acordo princípios 

de segurança e confidencialidade, nomeadamente, o uso indevido dos dados por terceiros e a respetiva perda. 

 

v) Quem são os destinatários dos meus dados pessoais? 

Os dados pessoais serão para uso da Catequese e serão facultados à Diocese em função da necessidade de registo de 

atividade religiosa. 

 

vi) Que direitos tenho sobre os meus dados pessoais? 

Os encarregados de educação tem direito a: a) solicitar e receber informações pertinentes a respeito do tratamento de 

dados pessoais efetuado pela Catequese, Paróquia e restantes autoridades eclesiásticas; b) solicitar o acesso aos seus 

dados pessoais, designadamente, obter a confirmação de que os seus dados pessoais são objeto de tratamento; c) 

retificar, apagar, restringir o tratamento dos dados pessoais ou requerer a portabilidade dos mesmos por parte da 

Catequese.  

Tem igualmente o direito de apresentar queixa junto da autoridade de controlo competente, a Comissão Nacional de 

Proteção de Dados – CNPD, se considerarem que o tratamento realizado aos dados pessoais viola os seus direitos e/ou a 

legislação em matéria de proteção de dados e de privacidade aplicáveis. 

    Vii) Quem posso contactar para obter resposta a todas as minhas questões?  

Pode a qualquer momento, por escrito, exercer os direitos consagrados na Lei de Proteção de Dados Pessoais e demais 

legislação aplicável através do e-mail catequese@paroquia-areosa.pt 


