
Declaração de Consentimento de Conteúdos Digitais   

 

Sugeria ass im: 

Orientação geral 

A presente Política de Privacidade dos Dados Pessoais visa assegurar que estão criadas as 

condições necessárias para a captação de fotografias, vídeo e som decorrente das iniciativas 

promovidas no âmbito do Programa Eco-Escolas e Jovens Repórteres para o Ambiente, 

programas coordenados pela Associação Bandeira Azul da Europa (doravante “ABAE”) . 

Ao disponibilizar os dados pessoais dos indivíduos presentes nos conteúdos digitais acima 

indicados, o titular dos dados pessoais consente que os mesmos sejam tratados de acordo com 

o Regulamento Geral de Privacidade de Dados da ABAE (RGPD). 

Sempre que uma fotografia, vídeos ou som identificar claramente uma pessoa ou grupo de 

pessoas, esta constitui-se na definição de dados pessoais, pelo que a sua utilização comercial 

ou reprodução pública requer o consentimento prévio e explícito. 

A ABAE não irá utilizar os dados pessoais indicados sem o presente consentimento prévio e 

expresso sendo que manterá todos os dados pessoais ora recolhidos e tratados pelo período 

máximo de um ano após o preenchimento do presente formulário, para que os participantes 

possam ser informados e convidados para atividades semelhantes. Qualquer produto 

submetido que não seja acompanhado por este formulário será imediatamente excluído 

pela organização. 

A ser preenchido pelo representante da ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa): 

Descrição do evento: 

 

 

 

Nome do representante:  

 

 

Data: 

 

A preencher pelo indivíduo (s). Se o (s) indivíduo (s) for (em) menor (es) de 18 anos de idade, 

este deve ser preenchido por um dos pais / responsáveis parentais. Por favor, preencham o 

anterior para a gravação de vídeo, ou áudio ou para a captação de fotografias: 

           Eu concedo à ABAE o direito de usar o conteúdo digital (imagens estáticas (fotografias), 

imagens em movimento (vídeo) e / ou gravações de áudio) e quaisquer reproduções ou 



adaptações dos mesmos para todos os propósitos gerais em relação ao trabalho da ABAE, 

incluindo, sem limitação, o direito de usar em quaisquer materiais de publicidade, boletins 

informativos, artigos e on-line (website e social media) produzidos pela ABAE a qualquer 

momento. Eu também autorizo a ABAE a partilhar o conteúdo digital com parceiros relevantes 

(por favor, assinale a caixa). 

Nome (s): 

 

 

Assinatura (s): 

 

 

Nome do pai / responsável (se abaixo de 18 anos): 

 

Relação com o (s) indivíduo (s) (se menor de 18 anos): 

 

Assinatura do pai / mãe / responsável (se menor de 18 anos): 

 

Data: 

 

Reserva o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento. Para isso, por favor 

escreva um email para jra@abae.pt/ecoescolas@abae.pt, referenciando este formulário. 

A Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) está comprometida em respeitar e proteger seus 

dados pessoais. Em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE 

2016/679 ('GDPR'), certifique-se de ter lido e entendido a declaração de privacidade da ABAE, 

que define a base na qual processaremos qualquer informação pessoal que possamos 

recolher. 


