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Nota de Privacidade  –  Ensino a Distância 
Universidade Nova de Lisboa 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical  
 
 

ÂMBITO 
 

Esta nota de privacidade é aplicável ao tratamento de dados pessoais dos alunos, docentes e 
funcionários no contexto das aulas lecionadas a distância.  

 
 

QUEM SOMOS? 
 

Os dados pessoais serão tratados pela Universidade Nova de Lisboa (doravante, UNL), pessoa 
coletiva n.º 501 559 094, com sede no Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa, número de 
telefone +(351) 213 715 600, e, em particular, pelo seu Instituto de Higiene e Medicina Tropical 
(IHMT). 
 
A UNL é responsável pelo tratamento de dados pessoais que realiza no sentido definido pelo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (“RGPD”).  
 
 

QUE DADOS PESSOAIS TRATAMOS? 
 

De modo a respeitar o princípio da minimização dos dados pessoais tratados, a UNL apenas 
recolhe e trata os dados pessoais estritamente necessários para a prossecução das finalidades 
aqui estabelecidas. Entre esses dados encontram-se o nome, a imagem e a voz dos alunos e 
docentes presentes nas aulas lecionadas a distância. A UNL não faz qualquer monitorização da 
hora, duração ou de quaisquer outros elementos relativos às aulas a distância. 
 
Está prevista a possibilidade de gravação das aulas lecionadas a distância. A gravação será, 
posteriormente, disponibilizada aos estudantes, através dos canais próprios, nomeadamente do 
Moodle, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. 
 
 

QUAL É A CONDIÇÃO DE LICITUDE DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS? 
 

A UNL irá tratar os dados pessoais dos seus estudantes, docentes e, eventualmente, funcionários, 
com base no interesse da UNL em garantir a prossecução da sua Missão no atual contexto 
pandémico e no interesse dos seus estudantes em acederem às aulas. 
Foi realizada uma ponderação dos interesses envolvidos no tratamento destes dados pessoais, 
tendo em consideração, entre outros aspetos, o tipo de dados envolvidos e o tipo de titulares 
de dados abrangidos. A UNL concluiu que os tratamentos de dados pessoais associados ao 
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ensino a distância não colocam riscos significativos para os titulares dos dados, nomeadamente 
para os seus interesses, direitos ou liberdades fundamentais. 
 
 
QUAIS SÃO AS FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS REALIZADOS 

PELA UNL? 
 

O ensino a distância prossegue várias finalidades, designadamente, viabilizar e assegurar o 
cumprimento da Missão da UNL, garantir a continuidade da sua atividade, e assegurar que todos 
os estudantes acedem às aulas em condições de igualdade. 
A UNL apenas tratará dados pessoais para as finalidades para as quais estes foram recolhidos, 
exceto quando considerem que aqueles são necessários para outra finalidade que seja 
compatível com a sua finalidade original, especialmente para fins de investigação científica ou 
histórica ou para fins estatísticos, e sejam cumpridos os restantes requisitos impostos por Lei 
para a reutilização de dados.  

 
 

A QUEM TRANSMITIMOS OS DADOS PESSOAIS? 
 

A utilização de ferramentas externas para a transmissão e gravação de aulas lecionadas a 
distância, nomeadamente, Zoom e Microsoft Teams, pode implicar a transmissão dos dados 
pessoais para aqueles prestadores.  
As licenças de utilização do Zoom foram disponibilizadas à UNL pela Fundação para a 
Computação Científica Nacional (FCCN). Por seu turno, a utilização do Microsoft Teams 
encontra-se abrangida por uma licença da UNL do Office 365. As respetivas Políticas de 
Privacidade poderão ser consultadas em https://zoom.us/pt-pt/privacy.html e 
https://privacy.microsoft.com/pt-pt/privacystatement. 
 
 

DURANTE QUANTO TEMPO CONSERVAMOS OS DADOS PESSOAIS? 
 

De modo a garantir a conservar os dados pessoais apenas pelo período necessário, a UNL fixou 
critérios para os prazos de conservação dos dados pessoais tratados com a transmissão e 
gravação das aulas. Em particular, justifica-se a sua conservação enquanto os conteúdos 
científicos se encontrarem atuais e enquanto os mesmos forem relevantes como elementos de 
estudo e/ou investigação. A UNL compromete-se a, periodicamente, rever a necessidade e a 
atualidade destas gravações e do seu conteúdo. 
 
 
OS DADOS PESSOAIS SÃO TRANSFERIDOS PARA FORA DA UNIÃO EUROPEIA OU PARA 

UMA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL? 
 

Podem ser realizadas transferências de dados pessoais no contexto da prestação dos serviços 
do Zoom e do Microsoft Teams. Ambas as empresas adotaram medidas para garantir a 

https://zoom.us/pt-pt/privacy.html
https://privacy.microsoft.com/pt-pt/privacystatement
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conformidade dessas transferências. Apesar de os países de destino dos dados terem sido 
objeto de uma decisão de adequação da Comissão Europeia, a UNL tem conhecimento dos 
recentes desenvolvimentos jurisprudenciais nesta matéria e tem acompanhado as 
recomendações das autoridades competentes, nomeadamente do Comité Europeu de Proteção 
de Dados Pessoais. 
 
 

QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS? 
 

O titular dos dados pessoais poderá, em qualquer momento, exercer os seus direitos, 
nomeadamente o pedido de informações adicionais quanto ao tratamento dos seus dados, a 
retificação dos mesmos, bem como, dentro de certos limites, o apagamento ou a oposição ao 
tratamento dos seus dados, entre outros, através do endereço de email nova.rgpd@unl.pt ou 
através de carta para o endereços postal indicado acima. Pode, também, contactar o 
Encarregado da Proteção de Dados da UNL, em dpo@unl.pt. 
O titular dos dados pessoais deve ter presente que, em certos casos (por exemplo, devido a 
requisitos legais), o seu pedido poderá não ser satisfeito. De qualquer modo, este será 
informado das medidas tomadas nesse sentido no prazo de um mês a partir do momento em 
que o pedido for efetuado.  
O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar uma reclamação à Comissão 
Nacional de Proteção de Dados em https://www.cnpd.pt/. 
Esta página deve ser consultada regularmente pelos titulares dos dados, uma vez que a presente 
nota de privacidade poderá vir a ser atualizada. 
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