
AUTORIZAÇÃO
SUB-21

AUTORIZAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS (PARA O PARTICIPANTE MENOR DE IDADE)

Em conformidade com o requerido pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), em vigor desde 25 de maio de 2018, 

eu _______________________________________________________________ portador do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão 

n.º____________________ , encarregado/a de educação do/a participante ___________________________________________________, 

portador do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão n.º___________________________ , dou o meu consentimento à captação e tratamento 

da imagem (fotografia e vídeo com/sem som) do meu educando durante o desenvolvimento do projeto Sub-21, promovido pelo Teatro Viriato, 

com as seguintes finalidades:

• Realização de vídeos promocionais, para posterior divulgação junto de promotores, parceiros e diferentes intervenientes no projeto;

• Promoção do projeto nas redes sociais dos promotores;

• Promoção do projeto nos sítios oficiais dos promotores;

• Promoção do projeto em materiais de comunicação dos promotores, quando relacionados com o projeto;

• Promoção do projeto junto de escolas e comunidade escolar;

• Promoção do projeto em reuniões institucionais;

• Promoção do projeto em eventos culturais.

Estou ciente e fui informado que:

• O Teatro Viriato é a entidade responsável pela recolha e tratamento da imagem do meu educando;

• Em qualquer altura posso revogar o meu consentimento para a recolha e tratamento da imagem do meu educando, não invalidando 

as atividades já efetuadas;

• A imagem do meu educando será armazenada apenas pelo período necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha ou 

até eu revogar o meu consentimento para o seu tratamento e requerer o seu apagamento, cessando assim o tratamento da mesma;

• Em qualquer altura posso exercer os meus direitos de limitar ou opor-me à recolha e tratamento da imagem do meu educando, de lhe 

aceder, de requerer a sua portabilidade e apagamento;

• Em nenhum momento, sob nenhuma circunstância, posso reivindicar o direito de reclamar a propriedade dessas imagens.

  , de     de  

Assinatura do/a encarregado/ de educação,

estrutura financiada por este equipamento cultural integra a:




