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CONCURSO Prémio DDHRomero 

 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
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 as finalidades inerentes ao 

cumprimento das suas obrigações legais de acordo com os seus Estatutos, à prestação de 

serviços e à informação sobre serviços, notícias e eventos relacionados com a atividade da 

Organização. 

Em conformidade com o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD) e demais disposições legais aplicáveis em matéria de 

proteção de dados, 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 ao formalizar /submeter a candidatura está a consentir livre e 

expressamente com o tratamento dos dados pessoais como participante. 

 

Os dados pessoais não são partilhados com terceiros sem o consentimento prévio do seu titular. 

Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente e no estrito cumprimento da 

legislação de proteção de dados pessoais, sendo armazenados em base de dados específicas, 

criadas para o efeito e, em situação alguma, os dados recolhidos serão utilizados para outra 

finalidade que não seja aquela para a qual foi dado o consentimento por parte do titular dos 

dados. Todos os dados e informações fornecidos são tratados como confidenciais. 

 

Da mesma forma, tanto as escolas quanto as Organizações da Sociedade Civil (ONG) que 

participam no concurso declaram ter obtido o consentimento livre e expresso de terceiros ou de 

seus representantes legais e/ou responsáveis, quando for o caso, para a transferência dos 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. 
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Informamos que os seus dados pessoais poderão ser cedidos a empresas que prestem serviços 

relacionados com a organização do Concurso como Fundação SM e que para esse efeito 

necessitem de acesso a estes dados pessoais ou aos de terceiros, fornecidos no âmbito do 

concurso, bem como ao júri que decidirá o projeto vencedor.  

O júri do concurso será constituído por representantes das instituições promotoras, 

representantes do Ministério da Educação de cada país e personalidades de reconhecido mérito e 

experiência na área dos direitos humanos.  

A base jurídica que legitima o tratamento de dados no âmbito do concurso é o respetivo 

regulamento e ao participar de forma voluntária está a aceitar 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 nas páginas 

web da OEI www.oeiportugal.org e 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 – gravação de imagens e fotografias - dos finalistas/premiados que poderão ser 

publicadas para fins corporativos. 

 

Por isso, os próprios participantes ou os seus representantes legais/responsáveis consentem e 

autorizam a publicação e/ou reprodução e exposição da fotografia vencedora, bem como o nome 

e apelidos, 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. 

 

Em conformidade com as disposições aplicáveis do direito português e internacional, o participante 

cede, gratuitamente, os seus direitos de imagem para os fins que se encontram divulgados na 

página web da OEI: www.oeiportugal.org; 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  
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(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.). 

 

Cada rede social possui a sua própria política de privacidade e de proteção e tratamento de dados 

pessoais, que deve consultar quando acede ao respetivo sítio web. Assim, quando aceder a uma 

rede ser-lhe-á solicitado o consentimento explícito. Antes de aceder às redes socias deve 

informar-se sobre a respetiva Politica de Privacidade e sobre o exercício dos seus direitos. 

 

           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 as finalidades descritas 

 

           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 as finalidades descritas 

 

Pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição, portabilidade e 

limitação do tratamento de seus dados pode contactar a Organização de Estados Ibero-

americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) através da morada: Palácio das 

Laranjeiras, Estrada das Laranjeiras, nº205, 1649-018, Lisboa, Portugal, ou para 

dpo@oeiportugal.org 

 

Em situação de dúvida ou conflito, não resolvido pelo Responsável ou pelo Encarregado de 

Proteção de Dados, a autoridade competente é a Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(CNPD), Av. Dom Carlos I, 134 - 1 º, 1200-651 Lisboa, Telefone 21 392 84 00, correio-eletrónico: 

geral@cnpd.pt , acessível em linha em https://www.cnpd.pt. 

Aceita a Cláusula de Proteção de Dados? 

SIM NÃO 

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

 


