AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE IMAGEM
CONSENTIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
e
CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Eu, ___________________________________________________________________,
portador do B.I./Cartão de Cidadão n.º ______________________________________,
na qualidade de ___________ e responsável por ______________________________
_________________________________________________________,

portador

do

B.I./Cartão de Cidadão n.º ______________________________________, declaro, para
todos os efeitos legais, ceder, gratuita e incondicionalmente, e de forma perpétua, à
SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., com sede na Rua Dr. António João Eusébio, 24, 2790-179
Carnaxide,, os direitos de utilização da imagem do meu educando, captada através das
redes sociais e em […], fornecida e ou acedida pela […].
Mais autorizo a sua reprodução, publicação, adaptação, utilização ou reutilização em
meios nacionais, ou internacionais, diretamente ou através de terceiros, para publicitar,
divulgar ou promover a SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., as respetivas marcas e as marcas
de terceiros, nomeadamente no seu sítio da internet, ou em qualquer outro media ou
meio de comunicação, incluindo através da utilização de links entre páginas.
Mais autorizo a utilização de todos e quaisquer conteúdos, incluindo textos, imagens,
vídeos e outros materiais, que sejam produzidos pelo menor acima identificado, por parte
da acima identificada SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., para que esta os utilize da forma
que considerar mais adequada, nomeadamente através da respetiva reprodução e
divulgação através de links nos seus canais, website, redes sociais, comunicação social,
incluindo através da associação de marcas próprias ou de terceiros.

Mais autorizo a recolha, tratamento e conservação dos meus dados pessoais e os dados
pessoais do(a) menor acima identificado(a), designadamente o nome, idade, dados do
Cartão de Cidadão, contactos, por parte da SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., tendo por
finalidade a gestão e a utilização das imagens, assim como os contactos necessários para
o cumprimento da das obrigações legais em vigor, pelo tempo necessário para o
cumprimento dessas finalidades e, após o fim da mesma, pelo período de 5 (cinco) anos.
Pelo presente, tomo ainda conhecimento do direito de apresentar reclamação junto da
autoridade de controlo, bem como dos direitos de acesso, rectificação, apagamento,
limitação de tratamento, oposição e portabilidade dos dados recolhidos, que poderão ser
exercidos junto do responsável pelo tratamento, a SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., através
do envio de um email para o seguinte endereço: privacidade@sumolcompal.pt.

Aos ___/_____/_____

Assinatura

