TRONOS DE SANTO ANTÓNIO 2022
EXPOSIÇÃO DE RUA
FICHA DE INSCRIÇÃO
FREGUESIA:
_____________________________________________________________________________
NOME:
_____________________________________________________________________________
TELEFONE: __________________ EMAIL: ___________________________________________

MORADA DO LOCAL ONDE SERÁ EXPOSTO O TRONO DE SANTO ANTÓNIO:
_____________________________________________________________________________
NOME / IDENTIFICAÇÃO DO/S AUTOR/ES DO TRONO:
_____________________________________________________________________________
Pretendo a estrutura para decoração fornecida pelo Museu de Lisboa - Santo António
SIM ____

NÃO ____

ATENÇÃO: O trono deverá obrigatoriamente ser exposto nos dias 4 e 5 de junho de 2022, em
Lisboa, durante todo o dia de forma visível pelo público.

Período mais provável de encontrar o trono exposto:
Manhã ____

Tarde ____

Todo o Dia ____

Nota: será contactado pelo fotógrafo oficial da Exposição de Tronos de Santo António’22
(devidamente identificado) para fazer o registo fotográfico.
DATA ____ / ____ / _________
ASSINATURAS:
_____________________________

_________________________

______________________________

_________________________

TRONOS DE SANTO ANTÓNIO 2022
EXPOSIÇÃO DE RUA
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE DADOS PESSOAIS
(um exemplar por cada pessoa indicada na ficha de inscrição)
1. Declaro que autorizo a EGEAC - Museu de Lisboa-Santo António a fazer o registo fotográfico
do Trono de Santo António participante e a tornar públicas, pelos meios que se entenderem
apropriados, as imagens da minha participação na Exposição de Rua Tronos de Santo António’22,
nomeadamente no catálogo da edição de 2022 e noutros suportes de comunicação e divulgação
respeitantes ou alusivos ao evento, incluindo redes sociais.
2. Declaro ainda conhecer e aceitar as demais condições de participação na Exposição de Rua
Tronos de Santo António’22.
3.

Informação sobre proteção de dados pessoais:

Responsável pelo tratamento de dados pessoais- EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos
e Animação Cultural.E.M.,S.A. Avenida Engº Duarte Pacheco, nº 26, 1070-110 Lisboa, telef. +351
218 820 090, email de contacto: tronosdesantoantonio@egeac.pt
Finalidade e licitude do tratamento – O tratamento dos dados pessoais é realizado exclusivamente
para efeitos de participação na Exposição de Rua Tronos de Santo António’22, com base nas
condições de participação definidas nas respetivas condições de participação, e posterior divulgação
pública do evento, atendendo às seguintes finalidades:
a) Para efeitos de organização e logística - nome, morada e contacto;
b) Para efeitos de promoção e divulgação do evento, incluindo apontamentos promocionais em
publicações, em “sites” e redes sociais da EGEAC e do Município de Lisboa, e ainda arquivo do
evento – a utilização do nome e a captação e utilização, a título gracioso, da minha imagem e voz,
sempre que aplicável, prescindindo de quaisquer direitos de autor patrimoniais eventualmente
aplicáveis;
O tratamento de dados pessoais tem como fundamento de licitude:
a) O consentimento do/a responsável legal do titular dos dados para o tratamento dos seus dados
pessoais para as finalidades específicas supramencionadas;
b) O tratamento ser necessário ao exercício de funções de interesse público de que, no
cumprimento das respetivas missões, estão investidas a responsável pelo tratamento e a
subcontratante, sempre que aplicável;
c) O tratamento ser necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável
pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades
fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

Consequência do não fornecimento dos dados – O não preenchimento dos dados pessoais
obrigatórios inviabiliza a participação.
Categorias de dados pessoais – Os dados pessoais recolhidos são os indicados na ficha de inscrição
da Exposição de Rua Tronos de Santo António’22.
Destinatários dos dados – A EGEAC – Museu de Lisboa-Santo António, na qualidade de
responsável pelo tratamento de dados pessoais e organizadora do evento.
Conservação dos dados pessoais – Os dados recolhidos são conservados pelo prazo estritamente
necessário à realização da iniciativa, incluindo a sua divulgação e a sua conservação para fins legais
e de arquivo, nos termos previstos nas condições de participação.
Direitos dos/as titulares dos dados pessoais - Os titulares têm os seguintes direitos sobre os dados
pessoais que lhes digam respeito: [1] A exercer perante a EGEAC: direito de informação; direito de
acesso; direito de retificação dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito à limitação do
tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de oposição ao tratamento; direito a não ficar
sujeito a decisões exclusivamente automatizadas, incluindo a definição de perfis; nas situações de
consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do
tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. [2] A exercer perante a
Encarregada
de
Proteção
de
Dados
da
EGEAC,
através
do
email
encarregadaprotecaodados@egeac.pt ou por carta para Avª Engº Duarte Pacheco, nº26, 4º, 1070110, Lisboa: direito de apresentar exposições. [3] A exercer perante a autoridade de controlo
(Comissão Nacional de Proteção de Dados): direito de apresentar reclamação. [4] A exercer perante
as instâncias jurisdicionais competentes: direito a ação judicial e a indemnização no caso de violação
dos seus direitos.
4.

Consentimento para efeito de tratamento de dados pessoais:

Tomo conhecimento da informação sobre o tratamento de dados pessoais e consinto no tratamento
dos dados pessoais referidos nos pontos supra. Autorizo a EGEAC – Museu de Lisboa-Santo
António, na qualidade de organizadora do evento e ainda como responsável pelo tratamento de
dados pessoais, a efetuar o tratamento dos dados pessoais constantes dos documentos que integram
a presente inscrição na Exposição de Rua Tronos de Santo António’22. Mais se autoriza
expressamente a recolha e tratamento dos dados pessoais inerentes a esta candidatura
exclusivamente para os fins indicados, sendo os mesmos eliminados pela organização após o termo
da utilização a que digam respeito, ressalvada a sua conservação por imperativos legais e a utilização
para arquivo por parte da organização, no quadro da política de privacidade e proteção de dados
pessoais da EGEAC, disponível em: http://www.egeac.pt/egeac/politica-de-privacidade-eproteccao-de-dados-pessoais.
Nome: __________________________________________________________________
Contacto:_________________________________________________________________
Data: ____ / ____ / _________
Assinatura conforme BI/CC ________________________________________________
Na qualidade de representante legal do(s) menor(es):
Nome:________________________________________________________________________
Nome:________________________________________________________________________
Nome:________________________________________________________________________

