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DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS DE IMAGEM E VOZ 

Ação de sensibilização - “Hábitos de Vida Saudáveis” 

 

_________________________________________________________________________________________ morador na 

_____________________________________________________________________________, nascido a _____/_____/_____, 

titular do Cartão de Cidadão n.º _____________________, válido até _____________, com o número de telefone 

____________________ e o e-mail _____________________________________________, declaro que autorizo o 

Município de Almodôvar, voluntariamente e a título gratuito, a proceder à edição, reprodução, 

adaptação, fixação, publicação, exibição, em quaisquer locais públicos ou privados, à transmissão e 

retransmissão, da minha imagem e/ ou da minha voz, no âmbito exclusivo da participação na Ação 

de sensibilização para “Hábitos de Vida Saudáveis”, decorrente das comemorações do Dia 

Mundial da Saúde, no ano de 2021, através da difusão nas redes sociais e demais meios de 

comunicação eletrónicos  da autarquia local. 

Almodôvar, ________de_____________________________ de 2021  

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais 

O Declarante assegura a veracidade dos dados constantes na presente declaração. É reconhecido o direito de consultar e atualizar 

os seus dados pessoais depositados junto do Município, bem como o direito de os corrigir e/ou editar. Os dados recolhidos não 

serão objeto de atividades de marketing e/ou telemarketing. O Declarante, desde já, consente a recolha e tratamento informático 

dos seus dados, autorizando que o Município de Almodôvar insira esses dados numa base apropriada.  

O Município de Almodôvar responsabiliza-se pela proteção desta base de dados e dos dados nela existente e assegura que os 

dados fornecidos servem apenas para os fins constantes na presente declaração. Os dados constantes na presente declaração 

serão conservados durante o decorrer do processo, podendo o Declarante solicitar a sua eliminação aquando do término do 

processo.  

Caso nada seja dito, o processo será objeto de tratamento adequado, nos termos previstos na Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril 

(Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais).  

Eu, __________________________________________________________________________________, declaro que:  

 Presto o meu consentimento para o tratamento informático dos dados pessoais constantes na presente declaração, autorizando 

que o Município de Almodôvar insira esses dados em base apropriada, para os fins constantes do mesmo.  

 Tomei ainda conhecimento que este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento. 

Mais declaro que todos os dados constantes na presente declaração correspondem à verdade. 

Almodôvar, ________de_____________________________ de 2021  

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 


