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ESE ENGLISH – FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO
 1  INFORMAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS 

1. IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS:
A) Nome: Michael Wilson Lewis, 
Cargo: Diretor, ESE ENGLISH.

B) Endereço: ESE – ENGLISH SCHOOL ÉVORA, Praça da Muralha, 12 - 1º esq. 7005-248 Évora,
Telefone: 938512574, Email: diretor@eseenglish.pt

  

2. FINALIDADES DE TRATAMENTO DE DADOS COM CONSENTIMENTO PARA O RESPETIVO RECOLHA, TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO:
A) A prestaçao dos serviços educativos.
B) A prestaçao dos serviços administrativos.

C) O envio de comunicações ligadas às áreas dos serviços educativos e administrativos.

  

3. OS DADOS A RECOLHER, TRATAR E CONSERVAR:
A) Dados de consentimento: 
       1 INFORMAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS;
       2 DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO.

B) Dados de identificação e contactos:       3 IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS.
C) Dados de perfil do Aluno:                       4 PERFIL DO ALUNO.
D) Comunicações:                                      5 COMUNICAÇÕES.

  

4. CATEGORIAS DE DESTINATÁRIOS DOS DADOS PESSOAIS:
A) Professores e colaboradores administrativos da ESE ENGLISH.

  

5. CRITÉRIOS USADOS PARA DEFINIR O PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS:
A) Caso frequentar o curso de inglês, dois anos a partir da saída do curso. B) Caso não frequentar o curso, dois anos a partir da data de receção da ficha de pré-inscrição.

  

6. DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS:
A) Tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados
pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu 
apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular 
dos dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à 
portabilidade dos dados.

B) Tem o direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento previamente dado.
C) Tem o direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo: Comissão Nacional de Protecção de 
Dados, Rua de São Bento n.º 148-3º 1200-821 Lisboa, Telefone +351 213928400, Fax +351 213976832, Email 
geral@cnpd.pt.

    

7. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES
A) Não existe obrigação de fornecer os seus dados pessoais, senão a 
identificação da pessoa que preenche a ficha e o nome do Aluno.
B) Para atualizar ou retificar os seus dados, preencha os campos obrigatórios 
mais aqueles com informações a atualizar ou retificar.
C) Se não fornecer os seus dados, preenchendo a ficha de pré-inscrição, 

poderá não ser possível a ESE ENGLISH cumprir as finalidades de tratamento dos dados.
D) Ao aceder a ficha de pré-inscrição por via do site www.englishschoolevora.com/  inscricoes  , para proteger 
os seus dados, deverá transferir o ficheiro, preenchendo o formulário offline no seu dispositivo, enviando a 
seguir ficheiro PDF a geral@eseenglish.pt
E) Veja mais na nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.

  *

                                              
Por razões de proteção dos seus dados, este formulário não é preenchível na Internet: faça a transferência de ficheiro PDF e siga as instruções no fim.

Obtenha o leitor de PDFs Adobe Reader - Configurações de Visualizar recomendadas: Exibição de página > Habilitar rolagem; Aplicar zoom > Ajustar à largura; Mostrar/Ocultar > Painel de Ferramentas > Ocultar; Modo de leitura > Assinalar

  Li e compreendi as informações sobre a proteção dos dados.

mailto:diretor@eseenglish.pt
https://get.adobe.com/br/reader/otherversions/
https://www.eseenglishevora.com/politicaprivacidade
mailto:geral@eseenglish.pt
http://www.englishschoolevora.com/inscricoes
http://www.englishschoolevora.com/inscricoes
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2  DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO  

1. Consentimento para a recolha, 
tratamento e conservação de 
dados pessoais para fins 
educativos e administrativos.

Para permitir o funcionamento dos serviços educativos e administrativos da ESE ENGLISH, dou o meu 
consentimento ou autorização para a recolha, tratamento e conservação de dados pessoais: dados de 
identificação do Aluno e dos Encarregados de Educação, dados de contacto, dados de perfil do Aluno e dados de
comunicação. *

  

2. Consentimento para receber 
comunicações sobre assuntos 
ligados à educação.

Para permitir o funcionamento dos serviços educativos da ESE ENGLISH, dou o meu consentimento para o 
recebimento de comunicações ligadas aos seguintes assuntos educativos: alunos, aulas, avaliações, 
certificação, certificados e diplomas, conteúdos e currículos, cursos, direitos e deveres dos alunos, disciplina 
(alunos menores), faltas, horários, instalações, manuais, métodos de ensino, missão da ESE, necessidades 
educativas especiais, níveis de frequência, professores, regulamento interno, testes e exames internos e 
externos, trabalhos escolares, turmas, e outros assuntos ligados à área de ensino e aprendizagem. *

 

3. Consentimento para receber 
comunicações sobre assuntos 
administrativos.

Para permitir o funcionamento dos serviços administrativos da ESE ENGLISH, dou o meu consentimento para o 
recebimento de comunicações ligadas aos seguintes assuntos administrativos: admissões, condições de 
pagamento, Condições de Utilização, contabilidade, cookies, inscrições/matrículas, pagamentos, privacidade, 
pré-inscrições, secretaria, segurança, testes diagnósticos, outros assuntos ligados à área administrativa. *

 

Os dados recolhidos serão tratados e conservados de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.

Nome completo da pessoa que preenche a Ficha de Pré-inscrição *   
 

Qual é a sua relação com o Aluno? *    
 

             
  
 

             ** Lamentamos mas não podemos legalmente receber dados fornecidos por uma pessoa com menos de 16 anos de idade   
  

Primeiro e último nome do Aluno *        Data em que preencheu a Ficha de Pré-inscrição *   

 3  IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS  

Nome completo do Aluno *        Data de nascimento *    
 

Tem algum familiar a frequentar curso de inglês na ESE? *            Nome(s) do(s) familiar(es)   
  

Nome do Encarregado de Educação (menores)        Relação com o Aluno   
 

E-mail *        Telemóvel *        Local de residência, por ex. Évora *   

Sou o Aluno. Sou adulto. Sou o Aluno. A minha idade é 16 ou 17 anos.

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sou o Aluno. A minha idade é menos de 16 anos. **

Sou Encarregado de Educação, titular das responsabilidades parentais do Aluno com menos de 18 anos.

Outro.
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  4  PERFIL DO ALUNO  

A sua avaliação sobre os conhecimentos de inglês                  
  

Estudou quantos anos de inglês?               
  

O último ano escolar em que estudou inglês (não incluí educação superior)                          A última nota obtida a inglês (não incluí educação superior)   
  

Quando recebeu a última nota obtida a inglês              
  

Ano escolar a frequentar em 2018/2019 (estudantes)                                   Já frequentou a curso de inglês da ESE?      
  

Mais informações sobre as suas experiências com a língua inglesa  

Quais as razões de aprender inglês com a ESE?                  
   

            
   

              
   

            
     

      Outras razões   

    

Quais os cursos que interessam ao Aluno?
   

              
   

              
   

              

 

Quais os períodos que lhe interessam?                                                              
   

           
   

           
   

   

Quais os horários que lhe interessam?                                               
   

                  
   

                    
   

 

Certificação Ganhar mais conhecimentos Valorização profissional

Conversação Gosto pela língua inglesa Viajar/lazer

Ano letivo: Crianças/jovens ate 13 anos, com 2h por semana Curso de verão: Crianças/jovens, com 10h num mês

Ano letivo: Adultos/jovens a partir dos 14 anos, com 3h por semana Curso de verão: Crianças/jovens, com 20h num mês

Curso à sua medida: aulas individuais ou grupo especial Curso de verão: Adultos/jovens, com 50h num mês

Apoio escolar Fazer currículo Valorização pessoal

Curso de verão: julho Ano letivo parcial (entrando mais tarde ou saindo antes do fim)

Curso de verão: setembro Depende

Ano letivo completo (de outubro a junho)

Entre 9h e 11h Depois das 19h Qualquer horário

Entre 11h e 13h Depois das 20:30h Depende

Depois das 18h Sábados entre 9h e 13h

Estudar/estagiar/programa no estrangeiro Trabalhar/viver no estrangeiro

Nenhuns Básicos Razoáveis Bons Ótimos Excelentes

Não estudei inglês na escola 2 anos ou menos 3 a 4 anos 5 a 7 anos 8 anos ou mais

Sim Não

Nos últimos 12 meses Nos últimos 3 anos Nos últimos 10 anos Há mais de 10 anos

Entre 14h e 16h

Entre 16h e 18h
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 5  A SUA MENSAGEM       Escreva a sua mensagem, com um máximo de 1000 caracteres:
  

                                                

 6  AGENDAR TESTE DIAGNÓSTICO       Agende um Teste Diagnóstico - gratuito e sem compromissos – e saiba o seu nível e o(s) horário(s) disponíveis.

                               
 

Verifique se respondeu às perguntas obrigatórias - assinaladas com * - nas páginas 1 e 2

 JÁ TERMINOU - OBRIGADO PELO SEU CONTACTO! 

Guarde o ficheiro PDF e envie-o por e-mail a geral@eseenglish.pt 
ou entregue a ficha em formato digital ou de papel na ESE ENGLISH

Recomendamos o envio de e-mails privados utilizando um serviço de correio eletrónico encriptado, como StartMail, Tutanota ou ProtonMail.

Em alternativa, pode enviar-nos um e-mail a geral@eseenglish.pt com a mensagem ‘Envie-me um e-mail privado.’ 
Será enviado um password de acesso por via de SMS. 

Ao aceder ao nosso e-mail privado, também poderá responder com e-mail privado. 

Uso da ESE   

Quero ser contactado(a) Contactarei a ESE ENGLISH Já realizei teste diagnóstico Não quero ser contactado(a)

mailto:geral@eseenglish.pt?subject=Envio%20de%20ficha%20de%20inscri%C3%A7%C3%A3o%20da%20ESE
https://protonmail.com/pt-br/
https://tutanota.com/pt/
http://www.startmail.com/
mailto:geral@eseenglish.pt?subject=Envio%20de%20ficha%20de%20inscri%C3%A7%C3%A3o%20da%20ESE
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