Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais e Declaração de Cedência dos
Direitos de Imagem

_________________________________________________________, portador(a) do Bilhete
de Identidade/Cartão de Cidadão n.º ___________________, consente e autoriza
expressamente a ASSOCIAÇÃO SALVADOR, enquanto Responsável pelo tratamento de dados
pessoais, com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo 14, 8.º, 1050-121 Lisboa, NIPC
506723364, a proceder à utilização, reprodução e divulgação da imagem e/ou voz, obtidos
através de fotografias, vídeos e/ou gravações de voz integrantes da candidatura ao projeto
AÇÃO QUALIDADE DE VIDA, ou partes dos mesmos, nas quais intervenha, para as seguintes
finalidades:
Divulgação ao júri competente e responsável pela avaliação da candidatura. Sendo que a
ASSOCIAÇÃO SALVADOR assegura ao CANDIDATO(A) que, ao abrigo do Regulamento de
Proteção de Dados, foi celebrado com o júri um Acordo de dever de sigilo e
confidencialidade no acesso aos dados pessoais cedidos pela ASSOCIAÇÃO SALVADOR;
Campanhas de angariação de fundos para apoio ao projeto a um ou mais CANDIDATOS(AS)
específicos.
Apresentação de resultados a doadores particulares ou corporativos que apoiam este
projeto ou CANDIDATOS(AS) específicos.
Consente e autoriza também a ASSOCIAÇÃO SALVADOR a proceder ao registo fotográfico e
videográfico das participações em eventos e iniciativas organizadas no âmbito do projeto Ação
Qualidade de Vida, por exemplo a Cerimónia de atribuição de apoios, com as seguintes
finalidades:
Divulgação através dos seus canais de comunicação – website, facebook, instagram,
newsletter ou press release.
Divulgação junto de doadores particulares ou corporativos.
A presente autorização tem carácter gratuito, não sendo devido qualquer pagamento ou
retribuição pela cedência ou utilização de direitos presentes e futuros de utilização do nome,
imagem e/ou voz, por tempo ilimitado, e referindo-se à totalidade de usos que possam ter o

nome, imagem e/ou voz ou partes dos mesmos, que podem ser utilizados em todos os países
do mundo.
O consentimento pode ser retirado a todo o tempo, sem comprometer a licitude do tratamento
efetuado com base no consentimento previamente dado, através de comunicação escrita
dirigida ao Responsável pelo tratamento de dados pessoais para a morada abaixo indicada, cujos
efeitos se produzirão no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua receção.
Especificamente em relação ao tratamento de dados pessoais realizado para as finalidades e
com os fundamentos constantes deste documento, o CANDIDATO(A) declara ter conhecimento:


Que os seus dados pessoais serão exclusivamente tratados para as finalidades acima
indicadas pela Associação Salvador, na qualidade de responsável pelo tratamento, e que,
de acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, pode exercer os direitos de
acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade, solicitando-o, por
escrito, por e-mail para protecaodedados@associacaosalvador.com ou por correio para Av.
Fontes Pereira de Melo 14, 8.º, 1050-121 Lisboa, devendo, em qualquer caso, comprovar a
sua identidade e especificar o direito ou os direitos que pretende exercer.



O CANDIDATO(A) poderá exercer tais direitos entrando em contacto com a ASSOCIAÇÃO
SALVADOR através do endereço de email protecaodedados@associacaosalvador.com. Não
obstante, caso considere que houve uma violação de quaisquer dos seus direitos, terá
também o direito de apresentar uma reclamação perante a Comissão Nacional de Proteção
de Dados (CNPD), enquanto autoridade de controlo.

Data _____/_____/20__

_________________________________________
(assinatura igual ao documento de identificação)

