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 Concordo que os dados recolhidos sejam objeto de tratamento para os fins a que se destina a presente ficha 
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Instituto Universitário de Lisboa. 
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    Iscte - Instituto Universitário de Lisboa. 
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1. Aviso de privacidade 
 
O Iscte é a entidade responsável pelo tratamento e proteção dos seus dados pessoais, respeitando a sua privacidade e 
confidencialidade.  
 
Utilizamos a sua informação pessoal para autorização para empréstimo domiciliário. Usamos ainda a sua informação 
pessoal para envio de informação e divulgação das nossas iniciativas, mediante o seu consentimento. 
 
A sua informação pessoal será conservada pelo período de tempo estritamente necessário à finalidade do seu 
tratamento, ou por determinação legal ou regulamentar ou até que nos solicite o seu apagamento. Durante o período 
de conservação, deve informar-nos sobre as alterações à informação pessoal que detemos a seu respeito.  
 
Tem o direito de solicitar, em qualquer altura, o acesso aos dados pessoais, requerer a sua retificação, a limitação do seu 
tratamento e a sua portabilidade, através dos contactos indicados no ponto 2 do presente aviso.  
 
Quando as bases legais de utilização dos seus dados pessoais decorrem de consentimento, este é voluntário e só 
processaremos os seus dados pessoais para as finalidades indicadas através do(s) consentimento(s) prestado(s), e até 
que retire o seu consentimento. Poderá, a qualquer momento, retirar o seu consentimento.  
 
A retirada de consentimento não afeta a legalidade dos tratamentos anteriormente efetuados com base no 
consentimento ou de outras atividades de tratamento legalmente exigidas.  
 
O Iscte assume o compromisso de responder da forma mais justa e adequada a eventuais reclamações relativas ao 
tratamento de dados pessoais. Caso considere que o Iscte não foi competente na resolução das reclamações 
apresentadas, tem o direito de apresentar essa reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados.  
 
O Iscte garante a utilização das técnicas, medidas organizativas e de segurança adequadas para proteger as 
informações pessoais evitando a sua perda, o seu uso indevido, a sua alteração ou destruição, garantindo a sua 
integridade, disponibilidade e confidencialidade. 
 
 
2. Contactos 
 
Para qualquer questão relacionada com o tratamento dos seus dados pessoais, utilize o seguinte endereço de email: 
biblioteca@iscte-iul.pt. Poderá ainda contatar o Encarregado de Proteção de dados através do email dpo@iscte-iul.pt. 
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