Declaração de Consentimento

A legislação da proteção de dados pessoais mudou e a sua resposta é importante para si e para
nós.
Com a entrada em vigor das novas regras do RGPD o cidadão tem ainda mais controlo sobre os
seus dados, com quem os partilha e como são utilizados.
Neste sentido, a AMRAM procedeu à atualização da sua Política de Privacidade e Proteção de
Dados bem como implementou um alargado conjunto de medidas para se adequar à nova
legislação e proteger os seus dados pessoais. Nesse sentido, para continuarmos a comunicar
consigo sobre eventos ou informações que lhe possam interessar necessitamos que confirme o
seu consentimento.
Estamos sempre a procurar melhorar a informação e sabemos que os seus dados representam a
sua privacidade, por isso queremos tratá-los com segurança e de acordo com a sua preferência.
Mais informamos que, caso não possamos obter o seu consentimento, continuaremos a manter
toda a informação que resulte de obrigações legais.
Nesse sentido solicitamos o seu consentimento em conformidade com a nossa Política de
Privacidade e Proteção de Dados, para:
1. Tratamento dos seus dados para os efeitos necessários à realização do curso, inclusive de
informação aos respetivos formadores.
Sim _____ Não_____
2. Tratamento dos seus dados pessoais necessários para o envio de informação sobre ações
de formação
Sim _____ Não_____
3. Que sejam retirados elementos fotográficos da sessão que constituam evidência da
realização da formação para efeitos de divulgação da atividade da AMRAM
Sim _____ Não_____
4. Para comunicações de campanhas e ações de sensibilização sobre iniciativas da
AMRAM
Sim _____ Não_____
A formação é - regra geral - realizada por presença física podendo, no entanto, ser igualmente
realizada através dos meios de conferência à distância devendo, nesse sentido, ser acautelado
por parte do formando os dados pessoais a que os demais formandos poderão ter acesso
quando estiver a ser realizada a videoconferência. Quando em videoconferência, as sessões
serão previamente agendadas para permitir aos formandos que possam preparar a sessão
salvaguardando a sua vida privada.

Tomo conhecimento que, atendendo às obrigações legais que resultam do apoio do fundo
social Europeu as seguintes informações pessoais podem ter de ser transmitidas à Comissão
Europeia caso a minha candidatura ao curso de formação seja aprovada: i) nome e sobrenome,
ii) endereço de e-mail, iii) número de telefone, iv) morada, v) nome da organização, vi) gênero,
vii) posição/qualificação, viii) país de origem, ix) currículo Curto e x) motivação para participar
no curso de formação. Sempre que legalmente admissível a informação será anonimizada.
Se, a qualquer momento, mudar de ideias quanto à receção de informação sobre a formação,
poderá enviar-nos um email, usando para o efeito os nossos contactos.
Declaro que tomei conhecimento das informações supramencionadas e concordo que os meus
dados pessoais sejam recolhidos pela AMRAM por mim subscritos e tratados para cada uma das
finalidades que acima assinalei.

Nome: __________________________________________________________________

Data: _____________________

Assinatura: ____________________________________

A AMRAM recolhe os dados pessoais para que possa preparar a formação e cumprir com as
regras que resultam do sistema de informação do Fundo Social Europeu. O fundamento jurídico
para tratar os seus dados para estas finalidades é o seu consentimento. Necessitamos dos seus
dados apenas para cumprir com as respetivas obrigações. Pode exercer qualquer direito de
proteção de dados a qualquer momento, enviando um e-mail para a. Para mais orientações
sobre as nossas políticas de gestão de dados consulte o documento "Politica de privacidade da
AMRAM".

