
     
Declaração de Autorização

         Eu, ________________________________________________, Documento de

Iden ficação  nº_______________________  declaro  que  autorizo  o  meu

educando,____________________________________________,  Documento  de

Iden ficação nº___________________________ a par cipar no Concurso “A Empa a

é  uma  arte”  promovido  no  âmbito  da  Academia  de  Líderes  Ubuntu,  “Desafios  da

Educação em tempos de (pós) pandemia, o contributo Ubuntu.

      O Encarregado de Educação autoriza a u lização, reprodução e divulgação da obra,

nome, imagem e/ou voz do Educando, ob dos através da par cipação no Concurso. A

presente autorização tem carácter gratuito, não sendo devido qualquer pagamento ou

retribuição pela cedência ou u lização de direitos presentes e futuros de u lização da

obra, nome, imagem e/ou voz do Educando,  por tempo ilimitado, e referindo-se à

totalidade de usos que possam ter o nome, imagem e/ou voz do Educando ou partes

dos  mesmos,  que  podem  ser  u lizados  em  todos  os  países  do  mundo.  O

consen mento pode ser  re rado a todo o tempo,  sem comprometer  a licitude do

tratamento  efetuado  com  base  no  consen mento  previamente  dado,  através  de

comunicação escrita dirigida ao Responsável pelo tratamento de dados pessoais para

o mail   abaixo indicada,  cujos efeitos se produzirão no prazo de 30 (trinta)  dias  a

contar da data da sua receção. Declara ter conhecimento: Que os dados pessoais do

Educando serão exclusivamente tratados para os fins acima indicados e que, de acordo

com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, pode(m) exercer os direitos do

Educando de acesso, re ficação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade, em

representação  do(a)  mesmo(a),  solicitando-o,  por  escrito,  por  e-mail  para

empa aearte@gmail.com,  devendo,  em  qualquer  caso,  comprovar  a(s)  sua(s)

iden dade(s)  e  especificar  o  direito  ou  os  direitos  que  pretende(m)  exercer  em

representação do Educando.  Do direito  de apresentar  reclamação à autoridade de

controlo competente em matéria de proteção de dados pessoais.



 Autoriza  nos termos do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, a divulgar,

no  âmbito  do  Concurso  “A  empa a  é  uma  arte”,  o  trabalho  desenvolvido  pelo

Educando acima iden ficado(a). 

____________, ____ de ______________ de 20__ 

O Encarregado de Educação

___________________________

Data

__________________________ 


