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TERMOS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO  

 

INFORMAÇÃO GERAL 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, através da plataforma Campusfrassi.net em: 

http://campusfrassinetti.irmasdoroteias.pt/. Por razões de logística as vagas serão limitadas aos que em anos 

anteriores participaram nos Campusfrassi.net. 

Para a inscrição ser considerada válida, além do preenchimento correto de todos os dados é necessário aceitar 

os Termos e Condições de Inscrição (TR). Não serão validadas as inscrições cujos dados não estiverem corretos 

e/ou a ficha de inscrição devidamente preenchida. Qualquer inscrição que se venha a confirmar ter informações 

falsas será automaticamente cancelada. 

À equipa reserva-se ainda o direito da anulação da inscrição/participação se o adolescente/jovem apresentar 

condições físicas, psíquicas ou comportamentais desadequadas às atividades propostas, bem como o não 

cumprimento das regras da proteção de dados. 

GUIA DE PROCEDIMENTOS  

1 – Submeter ficha de inscrição e aceitar o TR em: http://campusfrassinetti.irmasdoroteias.pt/  

2 – Aguardar email com a informação de que o participante foi selecionado (este email só será enviado após a 

data das inscrições ter terminado). 

3 – Logo que receba a confirmação de que o participante foi selecionado deverá proceder ao pagamento e 

enviar o respetivo comprovativo para: campusfrassinetti@irmasdoroteias.pt 

PAGAMENTOS 

Todos os pagamentos serão efetuados por transferência bancária para a conta que será indicada no email que 

confirma a seleção do participante nos Campusfrassi.net.  

Após ter recebido esse email, dispõe de 48 horas para efetuar o pagamento e envio do comprovativo do mesmo 

par o email indicado. Se o prazo de pagamento da inscrição não for respeitado, esta não será validada e entrará 

para a lista de espera.  

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES 

Poderá cancelar a sua inscrição nos Campusfrassi.net comunicando para o para o email: 

campusfrassinetti@irmasdoroteias.pt 

• No assunto: indicar “Desistência” 

• Corpo do email: indicar o nome completo e data de nascimento do participante. 

Dada a especificidade deste Campus, no caso de desistência não serão feitas devoluções do pagamento, 

revertendo a favor de um fundo de solidariedade, de modo a que ninguém deixe de participar por motivos 

económicos. 

INFORMAÇÕES 

Para mais esclarecimentos contacte-nos através do e-mail: campusfrassinetti@irmasdoroteias.pt 

PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados recolhidos no âmbito da inscrição e participação nos Campusfrassi.net serão tratados e armazenados 

informaticamente pela organização dos Campusfrassi.net (Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de 

Santa Doroteia, Alameda das Linhas de Torres - nº 2, 1750-146 Lisboa,  campusfrassinetti@irmasdoroteias.pt) 

enquanto entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais e  destinam-se à organização, preparação, 

realização e participação nos Campusfrassi.net, sendo necessários para esse fim bem como para divulgação de 

futuras atividades dos Campusfrassi.net, sendo o seu tratamento necessário para permitir estabelecer e executar 

a participação nas atividades do Campusfrassi.net e ainda, solicitado e consentido pelo titular. 
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O titular dos dados declara que os dados e informações prestados são verdadeiros, completos e exatos e a 

omissão e/ou a inexatidão dos dados por si fornecidos são da sua única e inteira responsabilidade.  

Os dados pessoais objeto de tratamento no âmbito dos Campusfrassi.net serão conservados pelo período de 

tempo necessário para alcançar as finalidades acima descritas, sendo eliminados um ano após o encerramento 

do período de inscrições dos Campusfrassi.net a que respeitem. 

Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao titular dos dados o direito de acesso, retificação, atualização, 

eliminação dos seus dados pessoais, podendo ser exercidos na conta de utilizador da plataforma 

Campusfrassi.net: http://campusfrassinetti.irmasdoroteias.pt/, sujeito, em qualquer caso, às condições 

legalmente previstas para esse exercício. Os utilizadores podem anular a qualquer momento a sua conta 

enviando um email para: campusfrassinetti@irmasdoroteias.pt 

A lei confere ainda ao titular dos dados o direito a opor-se ou a solicitar a limitação do tratamento, reunidas 

determinadas condições legalmente reguladas e, ainda, a solicitar a portabilidade dos dados. O exercício destes 

direitos poderá ser feito junto da organização do Campusfrassi.net, por escrito, para os dados de contacto 

(morada ou endereço de email) acima indicados. 

O titular poderá apresentar qualquer pedido de esclarecimento ou reclamação relativamente ao tratamento dos 

dados pessoais recolhidos junto da organização do Campusfrassi.net, para os dados de contacto indicados 

acima cabendo-lhe ainda o direito de reclamar diretamente junto da autoridade de controlo para a proteção de 

dados pessoais. 

Algumas das atividades inerentes aos Campusfrassi.net, decorrerão em formato de videoconferência na 

plataforma Zoom, garantindo o fornecedor que a plataforma cumpre o RGPD. As definições de segurança da 

plataforma limitam o acesso a utilizadores pré-definidos pela equipa dos Campusfrassi.net, sendo apenas 

autorizados a aceder a cada sessão os utilizadores que tenham de nela participar. Está limitada a recolha e 

armazenamento de informação automaticamente pela plataforma. O recurso a meios digitais à distância implica 

a necessidade de cada um fazer um uso responsável dos mesmos e cumprir escrupulosamente as suas 

obrigações. A segurança de todos depende de cada um. Por isso, é da responsabilidade de cada utilizador: 

• não proceder à captação de imagens e som não autorizado; 

• não utilizar dispositivos (computador, tablet, …) não protegidos; 

• não partilhar passwords, links ou outros dados e informação com terceiros; 

• comunicar à equipa dos Campusfrassi.net qualquer dúvida ou ocorrência nesta matéria. 

 

Durante os Campusfrassi.net, poderão ser gravadas imagens e som, através de vídeos e fotografias, 

exclusivamente pela equipa dos Campusfrassi.net. 

O titular dos dados declara autorizar a organização dos Campusfrassi.net a proceder, a titulo gratuito, à 

gravação, captação e posterior utilização/divulgação de tais vídeos e fotografias no seu formato original ou 

com as alterações ou adaptações que se revelem necessárias, para a divulgação e promoção das demais ações 

dos Campusfrassi.net, por quaisquer meios ou em quaisquer suportes, sem limite temporal, em sites da internet, 

cartazes, publicações, apresentações ou outro material promocional, organização de eventos e sessões 

informativas. 
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