Regras da Garantia de Privacidade
O Campeonato Nacional Multipli 2020, promovido pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão,
pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e pela Alfiii
tem entre os seus principais objetivos potenciar o desenvolvimento do pensamento lógico e dos
conhecimentos relativos à tabuada, fomentar o interesse dos alunos pela Matemática e estimular
a componente lúdica ao longo do processo de ensino-aprendizagem.
No âmbito do procedimento de inscrição no campeonato são recolhidos dados pessoais dos
intervenientes, nomeadamente de menores de idade, constantes nos formulários inseridos no
site htpp://www.campeonato.multipli.pt, para o efeito.
Os dados pessoais serão tratados de acordo com a Política de Privacidade e Tratamento de Dados
Pessoais do Politécnico de Leiria inseridas no site htpp://www.ipleiria.pt e de acordo com as
presentes Regras da Garantia de Privacidade inseridas no site htpp://campeonato.multipli.pt,
apenas com o propósito de cumprir as finalidades do campeonato, nomeadamente a participação
dos inscritos, a atribuição dos prémios ou distinções e a emissão de certificados de participação,
conforme definido no Regulamento do Campeonato Multipli.
Entidade Responsável pelo Tratamento
A entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais constantes nos formulários
inerentes à participação no Campeonato Multipli é o Politécnico de Leiria.
Responsabilidade pela introdução dos dados pessoais
Ao introduzir os dados pessoais no site está a assumir que é o legítimo titular dos mesmos.
Para formalizar o consentimento no processo deverão os participantes utilizar as minutas anexas
ao formulário de inscrição, sendo da sua exclusiva responsabilidade a sua obtenção e junção ao
processo.
Dados Recolhidos no Formulário de Inscrição
Os dados recolhidos no formulário de inscrição (nomes dos alunos participantes, ano de
escolaridade, nome do responsável pela inscrição, telefone e e-mail de contacto, nome do
representante da escola) destinam-se a efetivar a inscrição no Campeonato Multipli e à
organização do processo administrativo, no qual se compreende a atribuição dos prémios ou
distinções e a emissão de certificados de participação.
Aos dados recolhidos no formulário da inscrição têm acesso restrito as pessoas diretamente
ligadas à organização do evento e administradores do site.
A recolha dos dados do Formulário de Inscrição e autorizações anexas é obrigatória sendo que a
recusa do seu preenchimento inviabiliza a participação no Campeonato Multipli.
Não serão inseridos dados pessoais no software utilizado para controlar as rondas do
campeonato.
Listas de participantes premiados
Serão divulgadas no site do Campeonato Multipli, htpp://campeonato.multipli.pt, os nomes dos
participantes premiados.
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Os nomes e listas de graduação de todos os participantes no campeonato serão afixados nas
instalações da entidade organizadora e ficarão disponíveis para consulta dos interessados, junto
da comissão organizadora após a data de encerramento do campeonato.
Recolha de Fotografias
No âmbito da sessão pública de entrega dos prémios poderão ser recolhidas fotografias para fins
informativos, dos professores e dos participantes, que serão divulgadas no site
htpp://www.campeonato.multipli.pt. assim como no site www.creditoagricola.pt e nas redes
sociais do Grupo Crédito Agrícola enquanto entidade parceira no âmbito do Campeonato Multipli,
mediante consentimento prévio dos visados ou encarregados de educação/representante (se
aplicável).
As fotografias preservarão a intimidade e o bom nome dos visados.
A recolha, ainda que em sessão pública, das fotografias dos menores de idade e a respetiva
divulgação estará dependente do prévio consentimento dos encarregados de
educação/representantes legais dos mesmos.
Recolha de testemunhos dos participantes
Durante o campeonato serão recolhidos breves testemunhos dos participantes sobre a sua
participação no campeonato que serão divulgados de forma anónima no site
htpp://www.campeonato.multipli.pt. Os testemunhos apenas serão legendados com a seguinte
identificação “aluno da Escola ....”
Cedência de Dados
Os dados pessoais recolhidos, com exceção dos dados pessoais dos candidatos premiados, não
serão cedidos ou comunicados a terceiros, sem prejuízo das obrigações legais previstas na
legislação vigente.
Os dados pessoais dos candidatos premiados serão cedidos aos órgãos de comunicação social,
apenas com a finalidade de publicitar o evento e a atribuição dos prémios.
Os dados pessoais dos alunos premiados poderão ser cedidos a entidades parceiras que se
associem à atribuição dos prémios para as seguintes finalidades: atribuição dos prémios e
divulgação do campeonato, nomeadamente dos concorrentes premiados.
Tempo de Conservação
Os dados dos participantes serão conservados após a data de entrega dos prémios, pelo período
de tempo limitado ao cumprimento dos objetivos pedagógicos do projeto.
Direito de Acesso e retirada do Consentimento
Os titulares dos dados pessoais têm, a todo o tempo, o direito de acesso, bem como dentro dos
limites da legislação, o direito de retificação ou apagamento dos seus dados, a opor-se ao
tratamento e a retirar o consentimento e a exercer os demais direitos previstos na legislação
vigente, fazendo uma comunicação escrita para o Instituto Politécnico de Leiria, Rua General
Norton de Matos, Leiria, ou através do e-mail dpo@ipleiria.pt.
Caso o consentimento seja retirado, tal não compromete a licitude do tratamento de dados
efetuado com base no consentimento prévio que foi dado.
Direito de Reclamar
O titular dos dados pessoais tem o direito de reclamar quanto a qualquer questão atinente ao
tratamento dos seus dados junto do responsável pelo tratamento de dados ou da entidade de
controlo, Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).
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