
DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DE 

DADOS E AVISO LEGAL 

 
A plataforma LMS encontra-se em fase de desenvolvimento e é destinada apenas para uso 
interno. Antes de utilizar a plataforma, por favor atente na seguinte informação:  

1. Conteúdo 
O autor e/ou parceiros do projeto não assumem responsabilidade em relação à relevância, 
precisão e/ou integralidade da informação disponibilizada. O autor não é, em hipótese alguma, 
responsável por danos de qualquer natureza incorridos ou sofridos aquando da utilização, ou 
não, das informações apresentadas neste site. Não é, de igual modo, responsável pela 
utilização de informação inadequada/deficitária ou incompleta. 

2. Referências e ligações 
Para os casos onde são feitas referências diretas e indiretas a páginas de Internet de terceiros 
ou a outros documentos disponíveis na Internet (hiperligações), os parceiros projeto e/ou 
autores não assumem responsabilidade pela utilização desses conteúdos e consequências dos 
mesmos. Se as ligações o conduzirem a outros websites, os utilizadores são aconselhados a 
ler a respetiva Política de Privacidade de cada um dos websites que visitam. 

3. Proteção de dados e privacidade 
Nalgumas páginas (Módulos de Formação), é necessário inserir dados de carácter pessoal 
para conseguir ter acesso às funcionalidades da plataforma. 
3.1 As entidades que regem e controlam os dados são: Student Computer Art Society /SCAS/, 
N.10, Praceta Narodno Sabranie, Sofia, Bulgária, telefone: + 359 2 9870293, e-mail: 
rosen@scas.acad.bg; Biblioteca Regional “Petko Rachev Slaveikov” 5000, Veliko Tarnovo, Rua 
Ivanka Boteva, N-2, telefone: +359 62 627901, e-mail: kdemireva@mail.bg.  
3.2. Os dados serão processados confidencialmente e apenas serão usados para o propósito 
para o qual foram solicitados, ou seja, para administrar e manter o uso dos módulos de 
formação existentes na plataforma.  
3.3. Os dados podem ser divulgados às autoridades oficiais, Comissão Europeia, respetivos 
agentes e/ou subcontratados, assim como aos parceiros do projeto MobiDig. 
3.4. Os dados serão guardados por um período de 5 anos, após ter deixado de ser utilizador 
ativo da plataforma. 
3.5. Tem o direito de solicitar acesso, retificação ou eliminação dos seus dados, assim como 
solicitar restrição do processamento dos seus dados. 
3.6. Tem o direito a apresentar queixa junto das respetivas autoridades competentes, se 
considerar existir um uso indevido dos seus dados. 
3.7. A divulgação dos seus dados constitui uma ação voluntária. Pode utilizar a plataforma 
fornecendo dados anónimos ou utilizando pseudónimo/identidade falsas.  
Os utilizadores devem estar cientes de que lacunas de segurança podem ocorrer na 
comunicação (incluindo e-mails de comunicação), se a conexão não estiver criptografada. Um 
e-mail enviado para um destinatário pode ser intercetado e lido por utilizadores experientes na 
Internet. 
Caso surjam problemas ou perguntas, pode contatar-nos através dos contactos acima 
mencionados ou via “O projeto” -> página “Contactos”.  
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