Declaração de Consentimento Utilização e tratamento de dados pessoais
Regulamento (UE)2016/679

Eu,
_____________________________________________________________
(nome)
pai/mãe/representante
legal
(selecionar)
de
__________________________________________________ (nome do menor) declaro que
autorizo a recolha, processamento e utilização dos dados pessoais do meu filho/educando, para
efeitos de participação no Passatempo “Reciclar é na Boa” promovido pela Sociedade Ponto
Verde, independentemente do suporte documental (papel ou formato digital) em que se
apresentem, estritamente necessários e fundamentados para efeitos da participação no
Passatempo e eventual recebimento do respectivo prémio. Os dados referidos são: nome,
xxxxxxxx.
Declaro ainda que tomei conhecimento que:
7.1. Durante o processamento deste Passatempo são recolhidos e armazenados dados pessoais
dos Participantes, a saber, (1) nome (2) número de telefone, bem como o nome do
Pai/Mãe/Representante Legal no caso de o participante ser menor de idade.
7.2. Para além do previsto no ponto anterior, durante o processamento deste Passatempo são
ainda recolhidos e armazenados dados pessoais dos Vencedores, a saber, (1) número de
identificação civil e (2) morada.
7.3. Os dados pessoais serão recolhidos e tratados pela SPV com respeito pelo novo
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
7.4. O fornecimento dos dados pessoais é necessário e obrigatório para efeitos de
processamento de toda a dinâmica do passatempo e apuramento dos vencedores.
7.5. Os vencedores reconhecem e aceitam que a recolha dos seus dados pessoais é necessária e
obrigatória para a operacionalização da entrega do prémio.
7.6. Os dados de identificação facultados pelos participantes destinam-se exclusivamente à
gestão do Passatempo Sociedade Ponto Verde “Reciclar é na boa”.
7.7. Os vencedores consentem expressamente a utilização do seu nome e da fotografia
partilhada no âmbito da participação no presente passatempo na forma e meios que a
Sociedade Ponto Verde considerar conveniente.
7.8. Ao fornecer os seus dados pessoais ao abrigo e no âmbito do presente Passatempo, o
Participante declara que os mesmos são verdadeiros e que é responsável pela comunicação de
qualquer alteração dos mesmos que venha a ser necessária.
7.9. Os dados pessoais transmitidos à Sociedade Ponto Verde serão por esta, ou pela entidade
por esta subcontratada para o efeito, tratados e processados para efeitos de gestão do
Passatempo.
7.10. A Sociedade Ponto Verde assume um compromisso de privacidade e segurança no
processamento e na manutenção dos dados pessoais dos Participantes.
7.11 Aos Participantes do presente Passatempo, assistem os direitos de informação, acesso,
retificação, cancelamento e oposição dos seus dados, sendo que para o exercício de tais direitos
deverão fazê-lo por escrito para o seguinte endereço de e-mail: info@pontoverde.pt.
7.12 Considerando a finalidade subjacente à recolha dos seus dados pessoais, os mesmos serão
transmitidos à entidade subcontratada pela Sociedade Ponto Verde que irá gerir o Passatempo.
7.13 A Política de Privacidade da Sociedade Ponto Verde está disponível para consulta no site,
através do link https://www.pontoverde.pt/politica_privacidade.php.

Data: _____________________________
Assinatura (Pai/Mãe/Representante legal):
___________________________________________

