
 

       Organização:                                       Financiamento: 

 

Declaração de Consentimento 

 
Declaro que dou o meu consentimento, de forma positiva, informada e esclarecida, relativamente à autorização de 

registo, tratamento e portabilidade dos meus dados, com as seguintes finalidades: 

 

a) Tratamento interno para os fins julgados necessários no âmbito da intervenção e avaliação do projeto Contrato 

Local de Desenvolvimento Social (CLDS 4G) - POISE-03-4232-FSE-000289; 

b) Portabilidade dos dados pessoais do projeto CLDS 4G - POISE-03-4232-FSE-000289 para o organismo 

financiador e organismo intermédio, durante o período de execução do projeto e até ao limite da data de 

obrigação legal para a conservação dos mesmos; 

c) Portabilidade dos dados pessoais do projeto CLDS 4G POISE-03-4232-FSE-000289, para terceiros, 

designadamente para o cumprimento de obrigações jurídicas e no exercício da missão de interesse público 

associada ao projeto; 

d) Tratamento de categorias especiais de dados pessoais sempre que este se enquadre nos termos do nº2 do 

artº9 do RGPD, onde se definem as exceções à proibição de tratamento de dados sensíveis dos participantes 

das atividades do projeto e exclusivamente se existir uma fundamentação clara e inequívoca para o efeito; 

e) Registo e publicação por via digital ou outra, de fotografias, imagens ou vídeos do/a(s) seu(s)/sua(s) 

representado/a(s), desde que estes se destinem apenas a ilustrar as atividades do projeto CLDS 4G POISE-

03-4232-FSE-000289  em que o/a(s) mesmo/a(s) participou(aram). 

 

Contacto do Responsável pelo Tratamento de Dados: geral@amatolusitano-ad.pt 

Contacto do Encarregado da Proteção de Dados: coordenacao@amatolusitano-ad.pt 

 

Para mais informações sobre as práticas de privacidade da Amato Lusitano – Associação de Desenvolvimento 

consulte o nosso site: http://www.amatolusitano-ad.pt/media/1838/pol%C3%ADtica-de-privacidade-al-ad.pdf 

 

Todos os procedimentos acima referidos decorrem ao abrigo da Política de Proteção da Privacidade e em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados 

2016/679 de 27 de abril, cujas disposições começaram a produzir efeitos no ordenamento jurídico português em 25/05/2018. 

 

A Amato Lusitano – Associação de Desenvolvimento , entidade Coordenadora Local do CLDS 4G POISE-03-4232-FSE-000289,  declara que os supra referidos dados 

pessoais não serão utilizados para qualquer outra finalidade para além das supra mencionadas e decorrentes do exercício das competências legais desta associação, 

comprometendo-se a solicitar novas declarações de consentimento, sempre que esteja em causa o uso dos dados em epígrafe para outra finalidade que não as aqui 

expressamente manifestas, em cumprimento com o disposto na sua Política de Privacidade e em sede de Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 
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