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F1: CONSENTIMENTO USO DE IMAGEM E TRANSFERÊNCIA DE DADOS 

PRÊMIO ANTÁRTICA - DIÁRIOS DE VIAGEM 

 

Dados do participante  

Nome completo: 

Data de nascimento:  

N.º de identidade (Documento de identidade do país de residência): 

 

Dados do representante (mãe, pai, tutor ou representante legal)  

Esses dados deverão ser preenchidos, caso o participante seja menor de idade, conforme a legislação 

do país de residência. 

Nome completo mãe /pai ou tutor/representante legal: 

N.º de identidade: 

Presto expressa conformidade para a utilização dos dados pessoais e imagens, e/ou gravações 

audiovisuais de minha pessoa/pessoa menor ao meu cargo, sem limitação territorial ou temporal, para 

serem utilizados pela Secretaria das Malvinas, Antártica e Atlântico Sul, Ministério das Relações 

Exteriores, Comércio Internacional e Culto, Argentina; e a Organização de Estados Ibero-americanos para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), cuja Secretaria-Geral está localizada em Madri, Espanha, com a 

finalidade de reproduzir, mostrar e divulgar as produções escritas e plásticas realizadas no contexto do 

Concurso “PRÊMIO ANTÁRTICA – DIÁRIOS DE VIAGEM”, em qualquer formato mediático tradicional ou 

eletrônico. 

Pela presente autorizo que minha voz e meus dados/dados de pessoa menor ao meu cargo sejam 

reproduzidos, divulgados, editados, cortados e distribuídos, com fins corporativos para a Organização de 

Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), por meio dos sites da OEI 

Secretaria-Geral e de seus escritórios nacionais, bem como em todas as suas redes sociais: Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube, ou por qualquer outro meio digital ou rede social que for 

desenvolvido no futuro. O consentimento se estende ao tratamento e transferência dos meus dados e 

dos dados da pessoa menor ao meu cargo, em cumprimento da normativa internacional que rege a 

matéria. 

A presente autorização compreende, sem limitações, o uso, reprodução, divulgação, promoção, 

publicação, exibição, edição e/ou comunicação pública da produção apresentada, caso essa produção 

seja pré-selecionada e/ou vencedora, bem como o uso da imagem e/ou da voz da pessoa indicada e/ou 

dos dados pessoais fornecidos no enquadramento deste Concurso “PRÊMIO ANTÁRTICA – DIÁRIOS DE 

VIAGEM”, por qualquer meio de comunicação criado ou a ser criado, incluindo, sem limitações, material 

jornalístico, avisos publicitários e/ou comerciais, avisos audiovisuais, gráficos, jornais e/ou revistas, 

plataformas digitais, redes sociais, entre outros, sem que seu uso gere qualquer tipo de compensação, 

pagamento e/ou indenização a favor do mesmo. Em todas as hipóteses será mencionado o nome do 

projeto e do seu autor. 
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A Secretaria das Malvinas, Antártica e Atlântico Sul e a Organização dos Estados Ibero-americanos para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) não poderão utilizar estas imagens/gravações com fins diversos 

aos referidos no presente formulário. Devido a que o material será transferido por meio de diversos sites 

e redes sociais, que podem estar localizados em países que não tenham um adequado regime legal de 

salvaguarda dos dados pessoais, prestamos consentimento nos termos do artigo 5 da lei 25.326 para a 

transferência de dados, voz e reprodução da imagem do menor. .........................................................  

A outorga do consentimento ora expressado, bem como a cessão dos direitos pelo uso da imagem, voz e 

dados pessoais, são gratuitas e manifestamos que dispensamos a Organização dos Estados Ibero-

americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e a Secretaria das Malvinas, Antártica e 

Atlântico Sul dos prejuízos que terceiros puderem ocasionar pelo uso indevido da imagem, dados e voz 

da pessoa indicada. .................................................................................................................................  

A Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) conservará os 

dados enquanto os abaixo-assinados não solicitarem a baixa dos mesmos, ou revogarem a autorização de 

uso, mediante notificação fidedigna encaminhada ao seguinte endereço eletrônico: 

proteccion.datos@oei.int .......................................................................................................................  

Os direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição, portabilidade e limitação do tratamento dos 

dados pessoais do menor poderão ser exercidos, dirigindo-se à Organização dos Estados Ibero-

americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), localizada em C/Bravo Murillo, 38, 28015, Madri 

ou ao endereço eletrônico proteccion.datos@oei.int, acompanhando cópia do documento que comprove 

devidamente a sua identidade. Em qualquer situação, os abaixo-assinados têm o direito de apresentar 

uma reclamação junto à Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD). 

 ................................................................................................................................................................  

 

Em …………………………………………… (Cidade - País) aos….. dias do mês de ………..… de 2021. 

 

Participante maior de idade: 

Assinatura do participante:  .....................................  

Nome:.......................................................................  

Data: .........................................................................  

 

Participante menor de idade: 

Assinatura de mãe /pai /tutor /representante legal 

Nome:.......................................................................  

Data: .........................................................................  

Este formulário deve ser salvado com o seguinte nome: Pseudônimo_País_Formulário1.pdf e 

encaminhado ao endereço eletrônico diariodeviajeantartida@gmail.com  
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