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TERMO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS DE IMAGEM E/OU SOM 

 

Eu, _____________________________________________________________________ (nome 

completo), portador/a do documento de identificação _______________________________, nº 

______________________, válido até ___/___/______ declaro, expressamente, autorizar a 

cedência de direitos de imagem e/ou som ao Centro de Formação Profissional da Aldeia de Santa 

Isabel (CFP da ASI) da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, permitindo assim a captação de 

imagens e/ou som, através de qualquer meio ou suporte, nas quais esteja presente.  

Cedo ainda os direitos sobre as fotografias, imagens e som captados, em todos os espaços afetos 

ao património da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para a promoção e comunicação das 

atividades desenvolvidas pelo CFP da ASI que serão realizadas com o intuito de demonstrar, ao 

público em geral, a prossecução da sua missão, valores e trabalho diariamente realizado.  

Em conformidade, autorizo, também, a transmissão, reprodução, publicação, promoção e 

adaptação, nos meios e suportes que a Instituição entender por bem, da disponibilização das 

imagens e/ou som, bem como, conteúdos produzidos, designadamente para a comunicação 

social; website da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Aldeia de Santa Isabel (ASI); redes 

sociais e profissionais; folhetos ou boletins de informação da área de ensino, formação e ação 

social em que o CFP da ASI seja convidado a participar.  

A divulgação/exibição das imagens e/ou som é autorizada unicamente para efeitos da promoção 

e divulgação das atividades do CFP da ASI, nos formatos que o CFP da ASI da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa venha a considerar.  
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CONSENTIMENTO PARA OUTRAS FINALIDADES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

Mediante o seu consentimento (assinalando cada uma das opções pretendidas), e tendo em conta 
a informação prestada, os seus dados pessoais poderão ainda ser tratados para: 

� Envio de comunicações informativas e de marketing que sejam consideradas relevantes 
para a promoção do serviço prestado pelo CFP da ASI, através dos diferentes canais de 
comunicação, quer físicos, quer digitais, nomeadamente notificações eletrónicas, carta, 
SMS, ou correio eletrónico, que poderão ser ajustados aos seus interesses e 
preferências; 

� Realização de inquéritos de satisfação para nos ajudar a melhorar a prestação dos 
serviços do CFP da ASI. 

 

Nos termos do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, bem como 
da Lei nº 58/2019, de 8 de Agosto, são-lhe garantidos os direitos constantes na informação que 
lhe foi cedida, bem como na Política de Privacidade da SCML, disponível em www.scml.pt, 
designadamente, a possibilidade do titular dos direitos retirar, a qualquer momento, o seu 
consentimento para o tratamento dos dados pessoais, para as finalidades referidas, o que não 
invalida, no entanto, o tratamento dos mesmos efetuado até essa data, com base no 
consentimento previamente dado. 

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades por mim assinaladas, nos 
termos acima referidos. 

 
_____________________________________________________________, em ___/___/_____ 
(Assinatura conforme documento de identificação legal, pelo titular dos dados ou seu representante legal) 
 

Portador/a do documento de identificação ____________________________, 

nº_____________, válido até ___/___/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este documento é feito em duas vias – uma para o processo e outra para ficar na posse de quem consente. 

http://www.scml.pt/
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Informação sobre o Tratamento de Dados Pessoais 

 

1.Responsável pelo Tratamento 

No âmbito da atividade que desenvolve nas suas diferentes áreas de atuação e de acordo com 
os fins estatutários da Organização, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) – pessoa 
coletiva de direito privado e utilidade pública administrativa, com o número 500 745 471 – é a 
entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais, podendo ser contactada através dos 
seguintes canais: E-mail: secretaria-geral@scml.pt | Endereço postal (sede): Largo Trindade 
Coelho, 1200-470 Lisboa | Telefone: (+351) 213 235 000. 

 

2.Recolha e Tratamento de Dados | Finalidade 

A SCML, através do Centro de Formação Profissional da Aldeia de Santa Isabel (CFP da ASI), 
poderá tratar os seus dados pessoais, mediante o seu consentimento livre e explícito, para as 
finalidades indicadas no Termo de Cedência de Direitos de Imagem e Som.  

 

3.Direitos do Titular dos Dados e Contactos do Encarregado de Proteção de Dados 

Nos termos do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, bem como 
da Lei nº 58/2019, de 8 de Agosto, é garantido ao titular dos dados o direito de informação, 
acesso, retificação, portabilidade, notificação, oposição ou apagamento dos seus dados 
pessoais, bem como o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem que 
comprometa a licitude do tratamento entretanto efetuado.  

O exercício desses direitos poderá ser feito, junto dos serviços administrativos do CFP da ASI, 
devendo, para o efeito, preencher o respetivo formulário aí disponível, ou através do e-mail 
dadospessoais@scml.pt , ou ainda por via postal, dirigida ao Encarregado de Proteção de Dados, 
para a morada Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa. O titular dos dados tem ainda direito a 
apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), caso entenda 
que o tratamento dos seus dados viola o regime legal em vigor a cada momento. 

 

4.Prazos de Conservação 

Os dados pessoais tratados pelo CFP da ASI são armazenados em sistemas de informação 
específicos, sendo conservados de modo a permitir a identificação dos respetivos titulares 
apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados, nos termos  
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e de acordo com a legislação em vigor. Para informação mais detalhada sobre os prazos de 
conservação de dados pessoais pode consultar o Regulamento de Gestão de Documentos da 
SCML, aprovado pela Portaria nº6/2017, de 4 de Janeiro. 
 

5.Medidas de segurança 

A SCML através do CFP da ASI assume o compromisso de garantir a proteção dos dados pessoais 
que lhe são disponibilizados, pondo em prática as medidas técnicas e organizativas adequadas 
à segurança dos dados pessoais contra a destruição, a perda, a alteração, a difusão, o acesso 
não autorizado, o tratamento acidental ou ilícito, nos termos da legislação em vigor em matéria 
de proteção de dados. 

 

Para mais informações sobre os termos do tratamento de dados, poderá consultar a nossa 
Política de Privacidade, disponível em www.scml.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scml.pt/

