Consentimento Escrito
Sara Terra – Endesa Energia S.A.

A Endesa Energia S.A. – Sucursal em Portugal criou o projeto “Sara Terra” com a missão de informar e
educar para a necessidade da adoção de comportamentos mais amigos do ambiente em áreas como a
eficiências energética, a economia circular, sustentabilidade ambiental, energias verdes e consumo
responsável. O projeto promove a preservação do meio ambiente através de ações pedagógicas de
sensibilização do público infantojuvenil nacional.
Com o intuito de promover esta iniciativa gostaríamos de recolher o seu consentimento por forma a
permitir a recolha, utilização, reprodução e/ou divulgação da imagem e/ou voz do seu filho/a, obtidos
através de fotografias, vídeos e/ou gravações do mesmo, para fins da participação no concurso escolar
“Grande Desafio da Sara Terra”, através da gravação de um vídeo com colegas de turma e professor(a).
A Endesa Energia S.A. – Sucursal em Portugal encara com seriedade a necessidade de proteção da
privacidade, quer dos adultos quer dos menores de 16 anos, e nesta medida será necessário recolher o
consentimento prévio do titular das responsabilidades parentais para se proceder a um tratamento lícito
dos referidos dados pessoais com uma total garantia da segurança dos mesmos.
Reforçamos que o objectivo da obtenção do presente consentimento, que lhe é dirigido enquanto titular
das responsabilidades parentais, é garantir que existe um manifesto consentimento aquando da captação
e difusão da imagem pessoal do seu filho/a em suporte digital e subsequente partilha com a Endesa
Energia S.A. – Sucursal em Portugal, no âmbito do projeto “Sara Terra”, para que possa ser seleccionada
a turma vencedora.
Desta forma, a finalidade da recolha dos dados pessoais do seu filho/a é a divulgação, recolha, utilização,
reprodução e/ou divulgação da sua imagem e/ou voz para fins da participação no concurso escolar “Grande
Desafio da Sara Terra”, obtidos através de fotografias, vídeos e/ou gravações de voz, não sendo devido
qualquer pagamento ou retribuição pela cedência ou utilização de direitos presentes e futuros de utilização
da imagem e/ou voz.
Finalmente, assim que o projeto “Sara Terra” tenha terminado, quaisquer dados pessoais do seu filho/a
que sejam obtidos serão eliminados.
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
•

Nome: Endesa Energia S.A. – Sucursal em Portugal

•

Sede: Quinta da Fonte, Edifício Dom Manuel 1º Ala B, 2770-203 Paço de Arcos

•

NIPC: 980245974

•

Contactos: dpo@endesa.pt

•

Política de Privacidade: disponível em https://endesa.pt/politica-privacidade-cookies.

INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO
A Lei da Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto, em diante “LPDP”) e o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 27 de abril de 2016, em diante “RGPD”) asseguram a proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. São considerados
"dados pessoais" qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do respetivo suporte,
incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável, pelo que a proteção
não abrange os dados de pessoas coletivas. É considerada identificável a pessoa que possa ser identificada
direta ou indiretamente, designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais
elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social (por
exemplo o seu nome associado ao seu número de telefone ou ao seu endereço de e-mail).
Mediante a assinatura deste documento, o titular dos das responsabilidades parentais presta o seu
consentimento informado, expresso, livre e inequívoco para que possa, caso tal seja enquadrável dentro
do projeto “Sara Terra”, ser efectuada a captação e respectiva difusão da imagem própria do seu filho/a,
e os dados pessoais inerentemente a esta associados, apenas para os fins anteriormente indicados e

durante o período de tempo estritamente necessário à prossecução dessas mesmas finalidades, , nos
termos da LPDP e do RGPD, no que toca a medidas de segurança, tanto organizativas como técnicas.
Os dados pessoais que tratamos através serão unicamente utilizados para as seguintes finalidades:
•

Participação no concurso escolar “Grande Desafio da Sara Terra”, através da gravação de um
vídeo com colegas de turma e professor(a).

Em nenhum caso levaremos a cabo qualquer das seguintes atividades em relação com os dados pessoais
que nos sejam facultados:
•
•

Cedê-los a outras pessoas ou outras entidades, sem o seu consentimento prévio;
Transferi-los para outros países, sem o seu consentimento prévio.

O declarante garante que a informação fornecida é verdadeira, precisa, completa e atualizada, e é
responsável por qualquer dano ou perda, direta ou indireta, que possa ser causado como resultado da
violação dessa obrigação. No caso de os dados fornecidos pertencerem a um terceiro, o utilizador garante
que informou o referido terceiro dos aspetos contidos neste documento e obteve sua autorização para
fornecer seus dados à Endesa Energia S.A. – Sucursal em Portugal para os fins indicados.
Através da assinatura da presente declaração, com o respectivo consentimento, o declarante garante que
tomou conhecimento da Política de Privacidade da Endesa Energia, S.A. – Sucursal em Portugal e que
concorda com o tratamento dos dados pessoais do seu filho/a, nos termos constantes do presente
documento, nomeadamente que autoriza a recolha, utilização, reprodução e divulgação da imagem e/ou
voz, obtidos através de fotografias, vídeos e/ou gravações de voz do/a seu filho/a, no âmbito do projeto
“Sara Terra”, para fins de participação no mesmo.
Os dados serão mantidos até ao final do projeto.
EXERCÍCIO DOS DIREITOS
De acordo com as disposições da LDPD e do RGPD, o utilizador pode exercer seus direitos de acesso,
retificação, cancelamento e oposição, solicitando-o por escrito por qualquer dos seguintes meios, incluindo,
em qualquer caso, uma cópia de um documento comprovativo da sua identidade e especificando o direito
ou direitos que deseja exercer.

•

Endesa Energia, S.A. – Sucursal em Portugal
Quinta da Fonte, Edifício Dom Manuel 1º, Ala B, 2770-203 Paço de Arcos

•

dpo@endesa.pt

Qualquer informação adicional relativa à proteção da privacidade pode ser obtida junto da CNPD Comissão de Proteção de Dados - Rua de São Bento n.º 148-3º 1200-821 Lisboa / Tel: +351 213928400
/ Fax: +351 213976832 / e-mail: geral@cnpd.pt.

Titular dos dados pessoais - aluno (letras maiúsculas):

___________________________________________________________________________________

Data de Nascimento:

_____________________________________________________

Titular das responsabilidades parentais (letras maiúsculas):

___________________________________________________________________________________

(local) _____________________, __ de _________________ de 2021

____________________________________
(O/A titular das responsabilidades parentais)

