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Av.ª Forças Armadas, 1649-026 Lisboa, Portugal 

Aviso de privacidade e declaração de consentimento 

 
O ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, adiante designado ISCTE-IUL, é 

responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais para as finalidades abaixo 
indicadas, com base no seu consentimento.  

 
Caso dê o seu consentimento, procederemos ao tratamento dos seus dados 
pessoais (imagem e voz) para conceção de produtos de comunicação áudio, vídeo, 

fotografia e texto, e respetiva difusão nos canais e suportes utilizados pelo ISCTE-
IUL, com vista à divulgação e promoção da instituição e das suas atividades. 

 
O consentimento é voluntário e só processaremos os seus dados pessoais para as 
finalidades indicadas mediante o consentimento prestado. Poderá, a qualquer 

momento, retirar o seu consentimento através dos seguintes contactos: 
 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 

Encarregado da Proteção de Dados 

Av.ª das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa 

dpo@iscte-iul.pt 

A retirada de consentimento não afeta a legalidade dos tratamentos anteriormente 
efetuados com base no consentimento ou de outras atividades de tratamento 

legalmente exigidas.  
 

Também poderá utilizar os contactos acima indicados para solicitar o acesso, a 
retificação e, em determinadas condições, o apagamento ou a limitação do 
tratamento dos seus dados pessoais.  

 
Os seus dados pessoais serão conservados pelo ISCTE-IUL enquanto forem 

necessários para as finalidades para as quais foram recolhidos ou até que nos 
peça para os apagarmos.  

 

CONSENTIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ 
 

Eu,_____________________________________________________________, 

com o número de identificação _________________________________, 

consinto na utilização da minha imagem pessoal e gravação de voz recolhida no 

evento 9.ª Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto, realizado entre 

01/10/2018 e 04/10/2018, para conceção de produtos de comunicação áudio, 

vídeo, fotografia e texto e respetiva divulgação e difusão nos canais e suportes 

utilizados pelo ISCTE-IUL (website, redes sociais, blogs, televisão interna, 

brochuras, etc.). 

Sim   Não   

Assinatura        Data  
 

_________________________________   ____________________ 
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