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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

The Water We Want (A Água Que Queremos): Concurso para Jovens 2020 

 

DECLARAÇÃO SOBRE O USO DE FOTOGRAFIAS E VÍDEOS APRESENTADOS 

 

Por este meio, eu concedo à Rede Global de Museus da Água todos os direitos para usar qualquer um dos 

desenhos, fotografias e vídeos submetidos ao concurso para jovens A Água que Queremos (The Water We 

Want), e quaisquer reproduções ou adaptações dessas imagens para documentação do programa e promoção 

das atividades da Rede Global. Isto pode incluir (mas não se limita a), o direito de os utilizar na sua publicidade 

impressa e on-line, como comunicados de imprensa, relatórios da UNESCO e outras propostas/documentos. 

Declaro ter lido o Aviso de Política sobre Proteção da Criança e Salvaguarda em anexo e ter obtido as devidas 

autorizações dos pais/encarregados no caso dos vídeos ou fotografias apresentados retratarem crianças 

menores de idade. 

Declaro também que serei a única pessoa a aceder e publicar entradas nas Redes Sociais em nome dos alunos. 

 

Nome completo do Professor Principal __________________________________________________ 

 

Instituição_________________________________________________________________________ 

 

Morada___________________________________________________________________________ 

 

E-mail e Número de Telefone ou Telemóvel_______________________________________________ 

 

 

Local e  Data_________________________________Assinatura______________________________ 

 

AVISO SOBRE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A Rede Global de Museus da Água, nos termos do art. 13 do Regulamento Europeu de Proteção de Dados 679/2016 
(RGPD), informa que o tratamento de dados pessoais, representados por imagens e vídeos, será efetuado em papel 
e on-line e em conformidade com a legislação europeia em vigor e com os princípios da correção, licitude, 
transparência e confidencialidade. Nesta perspectiva, os seus dados pessoais serão utilizados para promover a 
imagem e a atividade desenvolvida pela Rede Global de Museus da Água. A concessão do consentimento para a 
divulgação de dados pessoais através de sites, de meios de comunicação (média) impressa e/ou qualquer outro 
meio de distribuição eletrónico é opcional. A qualquer momento, é possível exercer os direitos indicados nos artigos 
15,16,17,17,18 do RGPD europeu com a revogação desta autorização, cancelamento, retificação ou integração de 
dados. Estes direitos podem ser exercidos através do envio de um aviso escrito ao responsável pelo tratamento de 
dados para o seguinte endereço: info@watermuseums.net  
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