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Requisição do Cartão Navegante Escola 
 
Consentimento para a recolha e tratamento de dados pessoais do aluno para emissão do Cartão 
Navegante Escola 
 
 

Eu,__________________________________________________________________________________ (nome 

completo), portador do Cartão de Cidadão nº ___________________, na qualidade de mãe/pai/outro 

______________ e legal representante do menor ___________________________________________________ 

__________________________________________ aluno do COLÉGIO VALSASSINA, na turma _____, do ___º 

ano de escolaridade, número de aluno __ __ __ __, autorizo a recolha e o tratamento de todos os dados pessoais 

do Representante Legal e do Aluno, nos termos e condições descritos infra, com os quais concordo expressa-

mente. 

 

 

Informação sobre proteção de dados pessoais – Navegante Escola 

 

Responsável pelo tratamento - O Município de Lisboa, através da Direção Municipal de Mobilidade, cujo ende-
reço eletrónico e morada são, respetivamente, os seguintes: naveganteescola@cm-lisboa.pt e Rua Alexandre 
Herculano, 46, 5º 1269-064 Lisboa e a OTLIS – Operadores de Transportes da Região de Lisboa, ACE, no âmbito 
do transporte público.  

Encarregado de Proteção de Dados – O endereço eletrónico e morada são, respetivamente, os seguintes: 
dpo@cm-lisboa.pt e Campo Grande, 25, 2º piso, Bloco E, 1749-099 Lisboa. 

Finalidades do tratamento – Para a emissão e gestão do Cartão “Navegante Escola”, como título de transporte, 
bem como no exercício de funções de interesse público de que o Município de Lisboa está investido, nomeada-
mente na criação de hábitos de utilização de transportes públicos e consequente melhoria da qualidade de vida, 
conhecer padrões de deslocação não individuais ou pessoais, necessários à melhoria evolutiva e à sustentabili-
dade do sistema de transporte e de mobilidade dos cidadãos na Cidade de Lisboa. 

Categorias de dados pessoais – Os dados pessoais recolhidos e tratados são os estritamente necessários para 
a concretização das finalidades indicadas, designadamente, Nome, Sexo, Data de nascimento e Dados de identi-
ficação. Serão ainda objeto de tratamento, o NIF (para efeitos de fiscalização e levantamento de autos de notícia, 
nos termos da legislação aplicável), Localidade, Código Postal e País (para realização de estudos de mobilidade 
ou outros que visem, através de dados agregados, conhecer padrões de deslocação), Morada (para efeitos de 
tratamento e análise de reclamações) e Telefone e Endereço de correio eletrónico (para contacto na resolução de 
um conjunto de situações associadas a perdas/extravio de cartões, erros de preenchimento da requisição, entre-
gas de objetos perdidos, pedidos de informação e outras situações de pós venda não relacionadas com marketing) 
e fotografia para impressão no cartão personalizado e intransmissível que comprove a identidade do titular no 
âmbito da fiscalização. 

Destinatário(s) dos dados – Os dados pessoais recolhidos são transmitidos pelas Escolas ao Município de Lis-
boa e por este à OTLIS - Operadores de Transportes da Região de Lisboa, A.C.E., com sede na Rua 1º de Maio, 
104, Lisboa, a qual, enquanto entidade emissora e gestora do cartão Lisboa VIVA - Navegante Escola,  procederá 
à emissão do cartão e à gestão da informação decorrente do seu uso, como título de transporte, transmitindo, 
depois, informação agregada e anonimizada ao Município de Lisboa para monitorização e realização de estudos 
de mobilidade ou outros. 
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Conservação dos dados pessoais – Os dados pessoais serão conservados pelo período de validade do Cartão 
“Navegante Escola”. Findo este período, os dados pessoais poderão ser conservados pela OTLIS e Município de 
Lisboa pelo período adicional de 3 (três) anos, na estrita medida do necessário para o exercício de direitos ou para 
o cumprimento de deveres contratuais e/ou legais a que a OTLIS, Município de Lisboa e/ou os Operadores de 
Transporte se encontrem sujeitos; ou até que o respetivo titular requeira a sua eliminação junto do Encarregado 
pela Proteção de Dados.  

Direitos dos titulares dos dados pessoais - Os titulares dos dados pessoais têm direito a aceder à informação 
sobre o(s) tratamento(s) dos seus dados, a retificá-la se não estiver correta, ou até apagá-la. Além destes direitos, 
designados e protegidos no RGPD como Direito de Informação, Direito de Acesso, Direito de Retificação e Direito 
de Apagamento, os requerentes têm ainda Direito à Limitação de Finalidades, à Minimização dos Dados, à Porta-
bilidade e à Não Sujeição a Decisões Individuais Automatizadas, os quais podem ser exercidos junto do Respon-
sável pelo Tratamento, ou então objeto de exposição ao Encarregado de Proteção de Dados ou reclamação à 
Autoridade Nacional de Controlo, bem como eventuais violações podem ser fundamento de pedido de indemniza-
ção junto das instâncias jurisdicionais competentes. 
 
 
 
 
 

            Autorizo a transmissão dos dados pessoais Nome, Sexo, Data de nascimento, Documento de 

identificação, NIF, Morada, Localidade, Código Postal, País e Telefone ao Município de Lisboa e à OTLIS 

para efeitos de emissão e gestão do Cartão “Navegante Escola”, cujas Condições de Emissão e de 

Utilização são idênticos ao Cartão Lisboa Viva e que poderá consultar em https://www.portalviva.pt. 

 

A consequência para a falta do consentimento supra será a impossibilidade de emissão do Cartão 
Navegante Escola. 

 

 

Data: ______________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do legal representante do menor: ______________________________________________ 

https://www.portalviva.pt/

