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FORMULÁRIO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

 
A Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura 
(OEI) dinamiza a campanha digital “Ler, Ver e Fazer (n)o Mundo”, que se insere no 

projeto homónimo promovido pelo Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio e tem como 

objetivo promover a leitura e a escrita, junto de alunos entre os 14-20 anos. A campanha 

promove a partilha da análise de textos literários e não-literários, junto dos seus pares 

na região ibero-americana, através da produção de conteúdos para as redes sociais. 

Esses conteúdos, em língua portuguesa e espanhola, permitirão fortalecer o 

conhecimento e interação dos jovens envolvidos. 

A OEI é um organismo internacional intergovernamental para a cooperação entre os 

países ibero-americanos nos domínios da educação, da ciência, da tecnologia e da 

cultura, no contexto do desenvolvimento global, da democracia e da integração regional, 

adiante designada Organização e, na qualidade de responsável pelo tratamento de 

dados pessoais, procede ao tratamento dos mesmos exclusivamente com a finalidade 

de dinamização da campanha digital. 

De acordo com o estabelecido na legislação vigente em matéria de proteção de dados, o 

Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 

2016 (RGPD) e na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados, assim como demais disposições estabelecidas nesses dispositivos legais, 

os dados facilitados pelos alunos ou seus representantes/Tutores Legais serão de 

responsabilidade da Organização e serão tratados com a finalidade de gerir a sua 

participação na campanha digital “Ler, ver e fazer (n)o mundo”. 

Desta forma dá o seu consentimento expresso à OEI para utilizar os seus dados pessoais 

e endereço eletrónico para enviar comunicações sobre a sua participação na campanha 

e autoriza que os seus dados pessoais possam ser enviados pela OEI aos restantes 

participantes, bem como aos outros parceiros do projeto (Help Images, Junta de 

Freguesia da Caparica e Sobreda e Rede de Bibliotecas Escolares), que acolherão os 

dados pessoais em plataformas que não são da responsabilidade da OEI, a fim de facilitar 

a interação entre eles. 

 

 Autorizo que a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (OEI) trate os meus dados pessoais com os fins descritos 
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anteriormente. 

 

    Não autorizo que a Organização de Estados Ibero-Americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) trate os meus dados pessoais com os fins 

descritos anteriormente. 

 
Sobre a participação na campanha digital, a mesma requere o envio de um vídeo e a 

participação em momentos online de interação, elementos visuais que serão publicados 

e divulgados com fins institucionais pela Organização de Estados Ibero-Americanos 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI). Assim, em conformidade com o 

estabelecido na na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados, deverá ser expressamente autorizado o tratamento de dados, imagens e 

vídeos para serem divulgados em Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e demais redes 

sociais e na página web da OEI. Estas imagens não poderão ser utilizadas para 

finalidades diferentes.  

 

 Autorizo que a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (OEI) trate os meus dados pessoais para fins de divulgação. 

 

    Não autorizo que a Organização de Estados Ibero-Americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) trate os meus dados pessoais para fins de 

divulgação. 

 

Por outro lado, a Organização, pela sua natureza, tem a maioria das redes sociais 

localizadas fora do Espaço Económico Europeu (EEE) e também pode utilizar serviços 

de subcontratantes nessas geografias, em países que oferecem um nível de proteção 

incerto sobre o qual a OEI não assume responsabilidade. 

É garantido, a todo o tempo, ao titular dos dados pessoais o direito de acesso, retificação, 

atualização e de apagar os seus dados pessoais, podendo ainda opor-se ao tratamento 

dos mesmos mediante pedido dirigido à Organização de Estados Ibero-Americanos 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), Estrada das Laranjeiras, 205, 1649-018 

Lisboa, Portugal, ou através do endereço de correio eletrónico: dpo@oeiportugal.org, 

acompanhado de cópia do seu bilhete de identidade ou passaporte.  

 

mailto:dpo@oeiportugal.org
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Em qualquer caso, terá o direito de apresentar queixa à Comissão Nacional de Proteção 

de Dados (CNPD), Rua de São Bento 148, 1200-031, Lisboa, Telefone 21 392 84 00, 

correio eletrónico: geral@cnpd.pt, acessível em linha em https://www.cnpd.pt. 
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Assinatura do titular ou seu Representante/Tutor Legal 
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