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Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais e Declaração de Cedência dos direitos das 
Imagens, desenhos ou fotografias de projectos de arquitectura. 
 
 
 
  
_________________________________________________________, portador(a) do Bilhete de 
Identidade/Cartão de Cidadão n.º ___________________, consente e autoriza expressamente o Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil I.P. (LNEC), com sede na Avenida do Brasil, 101, LISBOA, NIPC 501.389.660, 
enquanto Responsável pelo tratamento de dados pessoais, a proceder à utilização, reprodução e divulgação das 
imagens, desenhos, projectos e fotografias, ou partes dos mesmos, por mim cedidas, para utilização na acção 
de formação a ministrar pelo LNEC, promovida pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos 
(OASRN) a realizar pela via telemática a partir do dia 30 de Março de 2021 tendo por tema proposta do LNEC 
para a realização da ação de formação sobre o RAREFA onde os elementos cedidos serão exibidos.  
A presente autorização tem carácter gratuito, não sendo devido qualquer pagamento ou retribuição pela 
cedência ou utilização de direitos de utilização dos elementos cedidos na formação acima indicada. 
O consentimento pode ser retirado a todo o tempo, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com 
base no consentimento previamente dado, através de comunicação escrita dirigida ao Responsável pelo 
tratamento de dados pessoais para a morada acima indicada, cujos efeitos se produzirão no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data da sua receção. 
Especificamente em relação ao tratamento de dados pessoais realizado para as finalidades e com os 
fundamentos constantes deste documento, o SIGNATÁRIO(A) declara ter conhecimento que os seus dados 
pessoais serão exclusivamente tratados para a finalidade acima indicada pelo LNEC e OASNR, na qualidade de 
responsável pelo tratamento, e que, de acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, pode exercer 
os direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade, solicitando-o, por escrito, 
por e-mail para pratica.profissional@oasrn.org devendo, em qualquer caso, comprovar a sua identidade e 
especificar o direito ou os direitos que pretende exercer.  
Não obstante, caso considere que houve uma violação de quaisquer dos seus direitos poderá, caso o entenda, 
apresentar uma reclamação perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), enquanto autoridade 
de controlo 
 
 
 
Assinatura: ____________________________________________________ 
 
 
Data: _________________________________________________________ 


