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CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PARA AS BASES DO CONCURSO 
 
A Organização de Estados  Ibero-Americanos  para  a  Educação,  Ciência  e  Cultura  (OEI), 
organismo internacional intergovernamental para a cooperação entre os países ibero- americanos 
nos domínios da educação, da ciência e da cultura, no contexto do desenvolvimento global, da 
democracia e da integração regional, na qualidade de responsável pelo tratamento de dados 
pessoais procede ao tratamento dos mesmos exclusivamente com a finalidade de mantê- lo 
informado sobre serviços, notícias e eventos relacionados com a atividade da Organização. 

Em conformidade com as disposições da legislação em vigor em matéria de proteção de dados, o 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 
(RGPD), na Lei 34/2002, de 11 de julho, de Serviços da Sociedade da Informação e de Comércio 
Eletrônico (LSSICE) e outras disposições ditadas em seu desenvolvimento, os dados fornecidos 
pelo representante de escolas (educação formal) e/ou Organizações da Sociedade Civil (ONG) e 
de educação não formal participantes serão da responsabilidade da OEI, com o objetivo de gerir 
a convocatória, o desenvolvimento e a realização do concurso, em conformidade com as 
disposições de abertura. Este tratamento de dados é necessário e você concorda expressamente 
com o tratamento dos dados pessoais como participante. 

Da mesma forma, tanto as escolas quanto as Organizações da Sociedade Civil (ONG) que 
participam do concurso declaram ter o consentimento expresso de terceiros ou de seus 
representantes legais e/ou responsáveis, quando for o caso, para a transferência deos seus dados 
para a OEI resultantes do material audiovisual (vídeo) em que o projeto e a opinião dos 
participantes são descritos, isentando a OEI de responsabilidades decorrentes. 

Informamos que os seus dados poderão ser cedidos a empresas que prestem serviços 
relacionados com a organização do Concurso como Fundação SM e que necessitem de acesso a 
estes dados pessoais ou aos de terceiros, fornecidos no âmbito do concurso, bem como ao júri, 
que será constituído por representantes das instituições promotoras, o Ministério da Educação de 
cada país e personalidades de prestígio no campo dos direitos humanos e que decidirá o projeto 
vencedor. 

A base jurídica que legitima este tratamento será o consentimento dado ao participar de forma 
voluntária e aceitando expressamente as presentes disposições. Para o propósito descrito, os 
dados serão mantidos por um período de 3 anos a partir do final do concurso, a fim de assumir as 
eventuais obrigações ou responsabilidades legais decorrentes do tratamento. 

Para garantir a transparência do concurso, a lista dos vencedores será publicada nos sites da 
OEI www.oei.es durante o último trimestre do ano. 

 
No caso de não dar consentimento, por favor, não participe no Concurso. 

 
Informamos que durante a cerimónia de entrega de prémios do concurso, será permitido captar 
imagens - gravações ou fotografias - dos finalistas/premiados que poderão ser publicadas para 
fins corporativos. Por isso, os próprios participantes ou os seus representantes 
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legais/responsáveis consentem e autorizam a publicação e/ou o uso da fotografia vencedora, bem 
como o nome e sobrenomes, para promover o Concurso em todos os meios de comunicação e 
redes que a OEI tem ao seu dispor, sem que tal uso lhe confira direito de remuneração ou qualquer 
benefício. 

 
Pelos motivos referidos o interessado consente expressamente o tratamento dos seus dados 
pessoais e os dados da sua imagem com esses fins na página web da OEI: www.oei.es ; em páginas 
dos Escritórios da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(OEI) em redes sociais da internet (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.); e, por último, em 
notas de imprensa, anúncios promocionais e meios de comunicação social a nível mundial em 
qualquer tipo de formato (televisão, rádio, imprensa escrita, páginas web, redes sociais, etc.). 
 
Referidas imagens não poderão ser utilizadas para finalidades diferentes das supracitadas.  
 
           Autorizo que a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(OEI) proceda ao tratamento dos meus dados pessoais com a finalidade descrita 
 
           Não autorizo que a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (OEI) proceda ao tratamento dos meus dados pessoais com a finalidade descrita 

 
A maioria das redes sociais está localizada nos Estados Unidos ou em países terceiros fora do 
Espaço Económico Europeu (EEE). Os participantes e/ou seus representantes/responsáveis 
legais aceitam expressamente o tratamento de seus dados conforme indicado. 
 
Pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição, portabilidade e 
limitação do tratamento de seus dados dirigindo-se a Organização de Estados Ibero-americanos 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) em C/ Bravo Murillo, 38. 28015. Madrid ou a 
protecciondatos@oei.es, acompanhando uma cópia do seu documento de identidade. Em 
qualquer situação, você tem o direito de registar uma reclamação junto Agencia Espanhola de 
Proteção de Dados (AEPD). 

 

Aceita a Cláusula de Proteção de Dados? 

SIM NÃO 
 
Em ..., a … de …. de 2019   Assinatura do interessado ou do tutor legal 

 


