
INFORMAÇÃO LEGAL, CONSENTIMENTO INFORMADO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS NA UC E CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGENS E SOM 

 

Eu,___________________________________________________________________________

______, abaixo assinado/a, declaro que tomei conhecimento da “Política de Privacidade e de 

Proteção de Dados da UC”, disponível https://www.uc.pt/protecao-de-dados/politica-de-

privacidade.  Mais fui informado/a que:  

1. A finalidade da recolha dos meus dados pessoais pela Universidade de Coimbra (UC), no 

presente contexto, destina-se à candidatura, participação e divulgação da iniciativa 

Universidade de Verão 2023 direcionada para o público pré-universitário, nos sítios 

institucionais, contas de redes socias da UC e publicações oficiais (como brochuras e outros 

materiais promocionais);  

2. A responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a UC, através do Student Hub, sita no 

rés-do-chão do Edifício da Faculdade de Medicina, na Rua Larga, 3004-504 Coimbra;  

3. Os dados pessoais tratados são os constantes do presente formulário; 

4. Poderão ainda ser tratadas as minhas imagem e voz, conforme captadas durante as atividades 

da Universidade de Verão de 2023; 

5. Os dados pessoais serão conservados durante o tempo em que decorram as atividades 

referidas no ponto 1., enquanto estas se considerarem pertinentes, não havendo uma data 

exata prevista para a sua eliminação, sendo que não ultrapassará os 2 anos.  

6. Existem comunicações, interconexões e fluxos transfronteiriços dos dados pessoais 

identificáveis no destinatário, na medida em que a divulgação das atividades, nas quais podem 

surgir as minhas imagem e voz, pode ocorrer através das redes sociais.  

7. Na qualidade de titular dos dados, em conformidade com a Lei, tenho o direito de acesso, o 

direito de retificação, o direito de apagamento, o direito de limitação do tratamento, o direito 

de portabilidade, o direito de oposição e o direito de não ficar sujeito a decisões automatizadas, 

podendo estes ser exercidos a qualquer momento, por escrito, mediante comunicação por 

correio eletrónico para universidadedeverao@uc.pt;  

8. Sem prejuízo do direito ao apagamento previsto no número anterior, o presente 

consentimento, bem como eventual pedido posterior de retirada do mesmo, não poderão ser 

apagados enquanto estes forem legalmente exigíveis.  

9. Poderei contactar o Encarregado de Proteção de Dados da UC, para epd[at]uc.pt;  

10. Confirmo que li, compreendi e aceito as condições expressas no Regulamento; 

O Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais garante o cumprimento do disposto no 

RGPD e na demais legislação aplicável, obrigando-se a cumprir os direitos expressos no ponto 

7., quando aplicáveis, nos termos legais, a não colocar à disposição de terceiros os meus dados 

de forma nominativa, sem a minha autorização pessoal e a assegurar adequadas medidas de 

segurança e preservação dos dados.  

Para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro, ainda, 

por este meio, prestar o meu EXPRESSO CONSENTIMENTO para: 

https://www.uc.pt/protecao-de-dados/politica-de-privacidade
https://www.uc.pt/protecao-de-dados/politica-de-privacidade
mailto:epd@uc.pt
https://ucpages.uc.pt/uv/regulamento/


  Tratamento dos meus dados pessoais indicados no ponto 3., para efeitos de candidatura e 

participação na Universidade de Verão. 

 Recolha, utilização, reprodução e divulgação das minhas imagem e/ou voz, obtidas através de 

fotografias, vídeos e/ou gravações de voz, conforme referido no ponto 4., para fins de promoção 

das atividades da Universidade de Coimbra, conforme referido no ponto 1., não me sendo 

devido qualquer pagamento ou retribuição pela cedência ou utilização de direitos presentes e 

futuros pela utilização das minhas imagem e/ou voz. 

 

Mais declaro ter tomado pleno conhecimento e compreendido o teor completo da presente 

declaração, nomeadamente os fins a que esta se destina, bem como o presente tratamento de 

dados.  

 

(Colocar Local), (Colocar data) 

  

_________________________________  

(Assinatura conforme documento de identificação)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DO/A TITULAR DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS/REPRESENTANTES 

LEGAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

(obrigatório o preenchimento caso o/a jovem seja menor de idade) 

 

Eu, ____________________________________________________________________, abaixo 

assinado, com o endereço de correio eletrónico 

________________________@____________________________, na qualidade de 

representante legal do/a menor ______________________________________________, 

declaro que tomei conhecimento da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da UC e 

presto o meu EXPRESSO CONSENTIMENTO para  o tratamento dos meus dados e dos dados 

pessoais do/a meu/minha educando/a, nos termos constantes do presente documento e por 

ele/a consentidos, para as finalidades previstas referidas no ponto 1.. Declaro, também, que li, 

compreendi e aceito o Regulamento. 

 

(Colocar Local), (Colocar data)  

 

_________________________________  

(Assinatura conforme documento de identificação) 

 

https://www.uc.pt/protecao-de-dados/politica-de-privacidade/
https://ucpages.uc.pt/uv/regulamento/

