2021

Ficha de Inscrição
Nome (Quem submete):

CC (De quem submete):

E-mail:

Telefone:

Data(s) de Produção:

Título(s) da(s) fotografia(s):

Dados biográficos do(a) autor(a) (máx. 80 palavras):

O Meu Bairro

é Lisboa
CONCURSO de FoToGRAFIA
sobre os bairros da cidade

Breve descrição do(a) autor(a) ao(s) bairro(s) de Lisboa em referência
ao(s) trabalho(s) apresentado(s) (máx. 150 palavras):

Leia e assine os termos da inscrição na folha seguinte.

AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DOS DIREITOS DE AUTOR,
PARA EVENTUAL EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO SEM QUAISQUER CONTRAPARTIDAS
• Declaro, para os efeitos previstos no disposto no artigo 13.º do RGPD, prestar por este meio consentimento expresso
para o tratamento dos dados pessoais indicados no presente formulário, nos termos e condições abaixo descritos.
Mais declaro ter tomado conhecimento dos direitos que me assistem enquanto titular de dados pessoais constantes
deste formulário.
• Declaro que sou responsável pela originalidade das fotografias apresentadas, garantindo a sua autoria e assumo toda
a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que respeita a direitos de autor e direitos conexos.
• Declaro que autorizo o uso das fotografias apresentadas ao concurso de Fotografia “O Meu Bairro é Lisboa” para fins
promocionais e sem o pagamento de direitos, incluindo a inserção em spots, utilização em conferências de imprensa e
publicações produzidas, no âmbito do referido concurso, pelo município de Lisboa.
• Declaro que conheço o Regulamento do Concurso “Olhar Cassiano” e concordo com os termos do mesmo.
Assinatura:

SUBMISSÃO DA INSCRIÇÃO IMPLICA ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO CONCURSO
Informação relativa à proteção de dados pessoais

O Meu Bairro

é Lisboa
CONCURSO de FoToGRAFIA
sobre os bairros da cidade

1. Os dados pessoais indicados no presente formulário são recolhidos para a divulgação de eventos e de atividades
culturais promovido no âmbito do concurso fotográfico, ficando tais dados armazenados, em suporte digital pelo
tempo necessário ao cumprimento da finalidade indicada.
2. A Câmara Municipal de Lisboa é a entidade responsável pelo tratamento de dados e adotará as medidas
necessárias para manter a confidencialidade e a segurança dos dados pessoais recolhidos.
3. O titular dos dados pessoais tem direito ao acesso, retificação, oposição, limitação do tratamento e apagamento, nos
termos previstos nos artigos 13.º a 21.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679 (RGPD).
4. Os direitos referidos no número anterior podem ser exercidos através de comunicação escrita, preferencialmente,
através de envio de email para o Encarregado de Proteção de Dados (DPO) dpo@cm-lisboa.pt. Caso o titular dos
dados considere que houve incumprimento por parte da entidade responsável, pode apresentar uma reclamação à
autoridade de controlo nacional responsável em matéria de proteção de dados.
INSCRIÇÃO E ENTREGA DE TRABALHOS
Até 20 de Maio através do email: 10anosbipzip@cm-lisboa.pt

