
REGULAMENTO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO FONTANA GRUPPO

1. Por ocasião do 70º aniversário da fundação da Fontana Luigi S.P.A, empresa que deu origem ao Fontana
Gruppo, está sendo organizado o concurso fotográfico intitulado "ONE COMPANY ONE FAMILY".

2. O concurso de fotografia é promovido pelo Grupo Fontana e está aberto a todos os funcionários das
diversas empresas que compõem o Grupo.

3. A participação é gratuita.
4. O tema do concurso é "ONE COMPANY ONE FAMILY": os participantes são convidados a descrever com

uma imagem sua visão da Empresa, em particular a relação entre sua vida privada e a dimensão do
trabalho. A intenção é descrever e narrar a diversidade do mundo Fontana nos diferentes países do
mundo em que está presente, trazendo tudo de volta a uma visão unitária que une empresa, produto e
pessoas.

5. Cada participante pode apresentar no máximo 1 fotografia digital. Cada arquivo fotográfico deve indicar a
Empresa, sobrenome e nome do participante, título do trabalho (por exemplo, Fontana Luigi S.P.A, Rossi
Mario - título). As fotografias devem seguir as diretrizes corretas, anexando o formulário de inscrição. A
cada concorrente será dada uma sigla a fim de preservar o anonimato durante a avaliação do júri. A
imagem vencedora será a que receber mais votos.

6. A organização se reserva o direito de identificar as categorias de competição com base nas imagens
recebidas.

7. As imagens devem ser salvas em formato JPEG (.jpg), perfil de cor RGB. O peso máximo permitido para
cada imagem é de 5MB. Tanto as imagens digitalizadas tiradas em filme (negativo ou slide) quanto as
imagens tiradas diretamente com equipamento digital serão aceitas. As fotografias devem ser inéditas.
Não serão aceitas fotografias com logotipos, assinaturas, marcas d'água, molduras/passepartouts e sinais
reconhecíveis de qualquer tipo. Fotomontagens, exposições duplas, imagens compostas de qualquer tipo
(HDR, empilhamento de foco, panoramas, STITCH, mosaicos fotográficos, etc.), solarização, filtros digitais
ou retoques digitais não são permitidos. Serão permitidas fotografias em preto e branco, bem como
cortes a partir do formato original (CROP).

8. Todas as fotografias apresentadas serão examinadas por uma comissão qualificada que excluirá todas as
fotos que forem consideradas fora do assunto solicitado ou contrárias à moral pública e à decência. Fotos
ou imagens consideradas ofensivas não serão admitidas, de acordo com a sensibilidade e o julgamento
inquestionável do júri.

9. As imagens podem ser enviadas a partir da publicação do anúncio para:
contestfg70@fontanagruppo.com até às 24h00 do dia 31 de maio de 2022.

10. Cada participante, se solicitado pela organização, deve ser capaz de fornecer os arquivos originais não
comprimidos (arquivos RAW ou JPEG digitais ou filmes) ao júri em caso de dúvida ou contestação.

11. O júri técnico é composto pelo artista Maurizio Galimberti e representantes da Família Fontana. As
avaliações do Júri serão baseadas nos seguintes parâmetros: criatividade, originalidade, qualidade
iconográfica, aderência ao tema.

12. Os vencedores do Concurso Fotográfico serão informados diretamente pela Organização e a classificação
será distribuída através dos canais de comunicação internos da empresa. A cerimônia de entrega dos
prêmios será realizada até outubro de 2022.Serão concedidos prêmios aos vencedores do concurso de
fotografia.

13. Cada autor é titular de todos os direitos sobre os materiais originais, é pessoalmente responsável pela
obra apresentada. Cada autor mantém a propriedade das imagens encaminhadas ao concurso, mas cede
gratuitamente os direitos de uso ilimitado das imagens aos organizadores do concurso, incluindo aqueles
decorrentes da legislação de direitos autorais - L.633/41 conforme emendada pela L.248/2000 -, sem
qualquer limitação, incluindo o direito de publicar, distribuir, transmitir, reproduzir e/ou disseminar, de
qualquer modo ou forma, as imagens com a única obrigação de citar o(s) autor(es) das fotografias a cada
vez. Sob nenhuma circunstância os organizadores podem, sem acordo prévio com o fotógrafo, transferir
as fotografias do concurso a terceiros por qualquer motivo.

14. Os autores serão legalmente responsáveis por seus trabalhos, isentando os organizadores e as empresas
do Grupo Fontana de qualquer responsabilidade, também em relação a quaisquer assuntos retratados
nas fotografias. Se a imagem retratar um terceiro, o participante deverá fornecer aos organizadores uma
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liberação para o uso das imagens e consentimento para o processamento dos dados pessoais ao mesmo
tempo em que apresenta o pedido para participar do concurso. Sob nenhuma circunstância as imagens
enviadas podem conter dados que possam ser qualificados como sensíveis ou que possam representar
sujeitos, pessoas ou bens que possam constituir atos obscenos ou que sejam contrários à ordem pública
ou à moral.

15. A participação no concurso implica a aceitação incondicional das regras contidas nestes regulamentos.
16. Informamos que, nos termos do artigo 13 do Regulamento Europeu sobre a proteção de dados pessoais

UE 2016/679, os dados pessoais fornecidos pelos concorrentes com o preenchimento do formulário de
inscrição, coletados e processados por computador, serão utilizados para identificar os vencedores e para
identificar os autores das fotografias nas diversas ocasiões em que serão exibidas ou publicadas para
comunicações relativas ao próprio concurso. O concorrente tem o direito de acessar os dados que lhe
dizem respeito e de exercer os direitos de integração, retificação, cancelamento, etc. garantidos pelo art.
13 da lei acima mencionada, ao responsável pelo tratamento dos dados. O fornecimento de dados e o
consentimento para seu processamento são condições necessárias para a participação na competição.

17. Se necessário, e a fim de melhorar o funcionamento da Competição, os Organizadores se reservam o
direito de fazer mudanças nessas regras e regulamentos e se comprometem a informar prontamente tais
mudanças nos canais de comunicação interna da Empresa.

18. O material enviado não será restituído.
19. O juízo do júri é definitivo.
20. Embora o Comitê Organizador tome o máximo cuidado com as inscrições, ele não pode ser

responsabilizado por qualquer perda ou dano de qualquer tipo às fotografias enviadas.
21. Os formulários de INSCRIÇÃO e LIBERATÓRIO podem ser baixados do site

https://gruppofontana.it/photo-contest/

Para mais informações, entre em contato com a organização através do e-mail:
francesca.spinelli@fontanagruppo.com e communications@fontanagruppo.com

https://gruppofontana.it/photo-contest/
mailto:francesca.spinelli@fontanagruppo.com
mailto:communications@fontanagruppo.com


FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  AO CONCURSO DE FOTOGRAFIA "ONE COMPANY, ONE FAMILY"
DO FONTANA GRUPPO

Nome completo   ………………………………..............................................................................................................
Data de Nascimento  ........./............/...................... Local ……….........................................................................
Endereço ................................................................................................
Bairro……………………………………………..
CEP......................................................... Cidade/Estado
………………………………………………………………..................
e-mail corporativo ………………………………............................................................................................................
Telefone para contato ………...............................................................................................................................
Funcionário da empresa....................................................................................Sede ……..................................

TÍTULO DA FOTO:

________________________________________________________________________________________________

DECLARA

que as imagens fotográficas enviadas ao fim de participar do concurso fotográfico "One Company One Family"

organizado pelo Fontana Gruppo, foram tiradas por si mesmo e que detém total e exclusivamente os direitos autorais

relevantes. Caso tais fotografias incluem outras pessoas que não sejam facilmente reconhecíveis e/ou identificáveis, o

Autor declara que entregará, ao mesmo tempo que o formulário de solicitação, o consentimento da pessoa retratada

para a publicação do(s) assunto(s) retratado(s) e a autorização para processar dados pessoais, que ele/ela anexa a esta

solicitação, liberando, em qualquer caso, a Empresa de qualquer possível solicitação e/ou reclamação das pessoas

retratadas por uso não autorizado de sua imagem. Além disso, AUTORIZA, de acordo com/para os fins da lei, a

publicação e o livre uso da fotografia para os fins declarados nas Regras do Concurso; O signatário reconhece,

entretanto, que a empresa não assume nenhuma obrigação de publicar, no todo ou em parte, a foto objeto deste

comunicado. Em virtude deste comunicado, devidamente acompanhado da assinatura autenticada do declarante, o

mesmo confirma seu consentimento explícito e incondicional para a publicação (impressa ou on-line em canais web) e

exibição pública (no caso de exposições fotográficas) das fotografias acima mencionadas pela empresa.O declarante

também concede autorização para publicar seu nome como Autor selecionado ou vencedor através dos canais de

comunicação utilizados pela empresa, caso a condição seja cumprida após o resultado da competição. Por sua vez, a

empresa garante que não fará nenhum uso dessas fotografias além do indicado e/ou que resultará em um benefício

econômico direto para a empresa. O direito de uso das imagens pela empresa é entendido como concedido sem

qualquer limite de tempo. Os signatários se comprometem a não fazer nenhuma reivindicação financeira em relação a

este direito de uso. A empresa não pode ser considerada responsável pela difusão das imagens por terceiros que não

são controlados ou controláveis e, em qualquer caso, não autorizados pela própria empresa, que fica isenta de

qualquer responsabilidade por este mérito.

Além disso, esta autorização inclui todos os direitos permitidos por lei, incluindo aqueles derivados da lei de direitos

autorais - L.633/41 conforme emendada pela L.248/2000 -, sem qualquer limitação, incluindo o direito de publicação,

distribuição, transmissão, reprodução e/ou disseminação, de qualquer modo ou forma (incluindo mas não se limitando

à transcrição, edição, processamento, mesmo em versão resumida ou reduzida).

Local e Data_______________________________________________________

Assinatura ________________________________________________________



O ABAIXO-ASSINADO DECLARA TAMBÉM
Dar consentimento para o processamento de seus dados pessoais nos termos do artigo 13 do REG. 2016/679 da UE e
que recebeu todas as devidas informações sobre os direitos relacionados ao processamento dos dados pessoais
fornecidos pelo Fontana Gruppo, para fins de gestão desta autorização.

Para este fim, dou meu consentimento para o processamento de dados em relação às informações reproduzidas
abaixo e fornecidas pelo Fontana Gruppo.

Local e Data

_______________________________________________________

Assinatura

_______________________________________________________



POLÍTICA DE PRIVACIDADE
(relações trabalhistas)

Nos termos e para os efeitos do art. 13, do Regulamento da UE 2016/679
relativo à proteção de pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais,

bem como a livre circulação desses dados e a revogação da Diretiva 95/46/CE.

Prezado Senhor/a

Fontana Finanziaria SpA com sede social em Veduggio Con Colzano (MB), Rua Fontana n° 9, deseja informá-lo que o
Regulamento Europeu nº 679 de 27 de abril de 2016 sobre o processamento de dados pessoais prevê a proteção dos
indivíduos no que diz respeito ao processamento de dados pessoais.

Nos termos do artigo 13.º do REG. EU 2016/679, portanto, fornecemos as seguintes informações:

1. Identificação do Titular
O Controlador de Dados é a empresa Fontana Finanziaria SpA com sede em Veduggio Con Colzano (MB), Rua Fontana
n°9, P.I. 05961200150, endereço de e-mail fontanafinanziaria@legalmail.it, o delegado interno de privacidade de
acordo com o art. 29 EU Regulation 2016/679 é o Sr. Gianni Rubin.

2. Objetivo do processamento
O processamento de dados pessoais, incluindo dados especiais (anteriormente dados sensíveis incluindo imagem e
voz), fornecidos em relação ao concurso fotográfico "One Company One Family" realizado pelo Fontana Gruppo, tem
como objetivo o uso/distribuição/disseminação das "Gravações" para os fins da empresa, ligado tanto ao evento acima
mencionado quanto àqueles relativos à promoção e comunicação.
A base legal que justifica o processamento de dados é representada pelo consentimento explícito.

3. Métodos de processamento
Em relação aos propósitos acima expostos, os dados estão sujeitos a processamento computadorizado.
Os dados serão armazenados nos servidores da empresa e serão publicados, distribuídos, transmitidos, reproduzidos
e/ou divulgados para Clientes, Fornecedores e durante eventos que serão organizados no futuro.

4. Período de retenção de dados
Os dados fornecidos serão armazenados nos servidores da empresa por um período de 10 anos a partir da data em
que foram criados.

5. Escopo da comunicação e divulgação de dados
Os dados podem ser comunicados a:

● todos os sujeitos cujo direito de acesso a tais dados seja reconhecido em virtude de disposições
regulamentares;

● a nossos colaboradores, funcionários, no âmbito de suas funções encarregados do processamento dos
dados;

● a todas aquelas pessoas físicas e/ou jurídicas, públicas e/ou privadas, quando a comunicação for necessária
ou funcional para os fins acima ilustrados, em particular para (apenas a título de exemplo)

➢ clientes, clientes potenciais e/ou fornecedores e fornecedores
potenciais no âmbito de contratos e/ou relações comerciais

➢ corretores de seguros e seguradoras



consultores
➢ outras empresas do Grupo

6. Direitos de acordo com os artigos 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 do REG. 2016/679 da UE
Informamos que, como titular dos dados, além do direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade de
supervisão, você também tem os direitos listados abaixo, os quais você pode afirmar fazendo um pedido específico por
escrito ao responsável pelo tratamento de dados e/ou ao processador de dados, como indicado no ponto 1, além do
direito de revogar por escrito seu consentimento para o processamento de seus dados pessoais, de acordo com o
artigo 7 do Regulamento.

Artigo 15 - Direito de acesso

O titular dos dados terá o direito de obter do responsável pelo tratamento a confirmação se os dados pessoais a ele
referentes estão ou não sendo processados e em caso afirmativo, de obter acesso aos dados pessoais e às informações
relativas ao processamento.

Art. 16 - Direito de retificação

O titular dos dados terá o direito de obter do responsável pelo tratamento a retificação de dados pessoais errôneos
que lhe digam a respeito, sem demora indevida. Tendo em conta as finalidades do processamento, o envolvido terá o
direito de obter a integração de dados pessoais incompletos, também através de uma declaração suplementar.

Art. 17 - Direito a nulidade

O titular dos dados terá o direito de obter do responsável pelo tratamento a nulidade (cancelamento) dos dados
pessoais que lhe dizem a respeito sem demora indevida e o responsável pelo tratamento, será obrigado a cancelar os
dados pessoais sem demora indevida, de acordo com o que consta no Regulamento.

Artigo 18 - Direito à restrição de processamento

O titular terá o direito de obter do controlador a restrição do processamento quando ocorrer um dos seguintes casos:
a - o envolvido disputa a precisão dos dados pessoais, pelo período necessário para que o controlador verifique a
precisão de tais dados pessoais;
a I - o processamento é ilegal e o sujeito dos dados se opõe a nulidade dos dados pessoais e solicita, em vez disso, que
seu uso seja restrito;
b - embora o controlador não precise mais dos dados pessoais para fins de processamento, os dados pessoais são
necessários para o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais por parte da pessoa interessada;
c - o titular se opôs ao tratamento de acordo com o artigo 21(1), enquanto se aguarda a verificação de que as razões
legítimas do responsável pelo tratamento prevalecem sobre as razões do titular.

Artigo 20 - Direito à portabilidade dos dados

O titular terá o direito de receber, formalmente, ou conforme uso e legível, os dados pessoais que lhe digam a respeito
que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento e terá o direito de transmitir esses dados a outro responsável
pelo tratamento sem impedimento do responsável a quem os tenha originalmente fornecido.
Ao exercer seus direitos com relação à portabilidade dos dados nos termos do parágrafo 1, o envolvido terá o direito
de obter a transmissão direta dos dados pessoais de um controlador para outro, se tecnicamente viável.

Artigo 21 - Direito de objeção



O titular terá o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados à sua situação particular, ao
tratamento de dados pessoais que lhe digam a respeito nos termos do artigo 6(1)(e) ou (f), incluindo a definição de
perfis com base nessas disposições.

Artigo 22 - Direito de não estar sujeito a processos automatizados, incluindo a definição de perfis

O titular dos dados têm o direito de não estar sujeito a uma decisão baseada unicamente no processamento
automatizado, incluindo o perfil, que produz efeitos legais a seu respeito ou que o afeta significativamente.

Local e Data
__________________________________________________

Ciente do quanto exposto acima,

Assinatura

_________________________________________________



CONSENTIMENTO PARA O PROCESSAMENTO DO REGULAMENTO DE DADOS PESSOAIS (EU) 2016/679

Eu………………………………………. ............................................... , declaro ter recebido as informações
mencionadas no artigo 13 do Regulamento 2016/679 da UE, em particular no que diz respeito aos direitos
reconhecidos pelo Regulamento 2016/679 da UE, e que consente, de acordo com o artigo 7 e seguintes do
Regulamento, no processamento dos dados pessoais, incluindo dados particulares, na forma / fins indicados na
própria nota informativa e também para fins de promoção / comunicação.

Local e Data

_______________________________________________________

Assinatura

_______________________________________________________



AUTORIZAÇÃO AO USO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS PARA RETRATOS DE SUJEITOS NÃO PARTICIPANTES DO
CONCURSO FOTOGRÁFICO "ONE COMPANY ONE FAMILY".

Eu……………………………………………………………………………………………., nascido/a
em…………………………………………… no dia ……………………….………………, CPF
……………………………………………………… e residente ………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

AUTORIZO

A empresa Fontana Finanziaria SpA (C.F: e P.IVA 05961200150) com sede social em Veduggio con Colzano (MB) Rua
Fontana n. 9, na pessoa de seu representante legal pro tempore a utilizar as fotografias, contendo sua imagem
(doravante "Fotografias") tiradas em relação ao concurso de fotografia "One Company One Family" organizado pelo
Fontana Gruppo (doravante "Concurso de Fotografias").

Esta autorização inclui a concessão de uso/distribuição/divulgação das "Fotografias", gratuitamente, sem limites de
duração ou uso, para todo o mundo e para fins inseparavelmente ligados tanto ao Concurso Fotográfico quanto
àqueles referentes ao seu uso posterior pelo Fontana Gruppo como organizador do Concurso Fotográfico.

Além disso, esta autorização inclui todos os direitos permitidos por lei, incluindo aqueles derivados da lei de direitos
autorais - L.633/41 conforme emendada pela L.248/2000 -, sem qualquer limitação, incluindo o direito de publicação,
distribuição, transmissão, reprodução e/ou disseminação, de qualquer modo ou forma (incluindo, mas não limitado à
transcrição, edição, processamento, mesmo em versão resumida ou reduzida).

Local e Data

_____________________________________________________

Assinatura

_____________________________________________________

Anexar cópia do RG do titular fornecedor da autorização.



POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nos termos e para os efeitos do art. 13, do Regulamento da UE 2016/679
relativo à proteção de pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.

Prezado Senhor/a

Fontana Finanziaria SpA com sede social em Veduggio Con Colzano (MB), Via Fontana, 9 deseja informá-lo que o
Regulamento Europeu nº 679 de 27 de abril de 2016 sobre o processamento de dados pessoais prevê a proteção dos
indivíduos no que diz respeito ao processamento de dados pessoais.

De acordo com o artigo 13 do REG. 2016/679 da UE, fornecemos, portanto, as seguintes informações:

1. Identificação do Titular
O Controlador de Dados é a empresa Fontana Finanziaria SpA com sede em Veduggio Con Colzano (MB), Via Fontana,
N°9, P.I. 05961200150, e-mail fontanafinanziaria@legalmail.it, delegado interno de privacidade de acordo conforme o
art. 29 EU Regulation 2016/679 é o Sr. Gianni Rubin.

2. Objetivo do processamento
O processamento de dados pessoais, incluindo dados especiais (anteriormente dados sensíveis incluindo imagem e
voz), fornecidos em relação ao concurso fotográfico "One Company One Family" realizado pelo Fontana Gruppo, tem
como objetivo de uso/distribuição/disseminação do "material fotográfico" para os fins ligados tanto ao evento acima
mencionado, quanto àqueles relativos à promoção e comunicação.
A base legal que justifica o processamento de dados é representada pelo consentimento explícito.

3. Métodos de processamento
Em relação às finalidades acima expostas, os dados estão sujeitos a processamento computadorizado.
Os dados serão armazenados nos servidores da empresa e serão publicados, distribuídos, transmitidos, reproduzidos
e/ou divulgados para Clientes, Fornecedores e durante eventos que serão organizados no futuro.

4. Período de retenção de dados
Os dados fornecidos serão armazenados nos servidores da empresa por um período de 10 anos a partir da data em
que foram criados.

5. Escopo da comunicação e divulgação de dados
Os dados podem ser comunicados a:

● todos os sujeitos cujo direito de acesso a tais dados seja reconhecido em virtude de disposições
regulamentares;

● ao nossos colaboradores, funcionários, no âmbito de suas funções encarregados do processamento dos
dados;

● a todas aquelas pessoas físicas e/ou jurídicas, públicas e/ou privadas, quando a comunicação for necessária
ou funcional para os fins acima ilustrados, em particular para (apenas a título de exemplo)

o clientes, clientes potenciais e/ou fornecedores e fornecedores potenciais no âmbito de contratos
e/ou relações comerciais,

o corretores de seguros e seguradoras;



o consulentes
o outras empresas do Grupo.

6. Direitos de acordo com os artigos 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 do REG. 2016/679 da UE
Informamos que, como titular dos dados, além do direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade de
supervisão, também possui os direitos listados abaixo, os quais permitirão reivindicar mediante solicitação específica
por escrito ao Controlador de Dados e/ou ao Processador de Dados, conforme indicado no ponto 1, além do direito de
revogar por escrito seu consentimento para o processamento de seus dados pessoais conforme expresso pelo artigo 7
do Regulamento.

Artigo 15 - Direito de acesso

O titular dos dados terá o direito de obter do responsável pelo tratamento a confirmação se os dados pessoais a ele
referentes estão ou não sendo processados e em caso afirmativo, de obter acesso aos dados pessoais e às informações
relativas ao processamento.

Art. 16 - Direito de retificação

O titular dos dados terá o direito de obter do responsável pelo tratamento a retificação de dados pessoais errôneos
que lhe digam a respeito, sem demora indevida. Tendo em conta as finalidades do processamento, o envolvido terá o
direito de obter a integração de dados pessoais incompletos, também através de uma declaração suplementar.

Art. 17 - Direito a nulidade

O titular dos dados terá o direito de obter do responsável pelo tratamento a nulidade (cancelamento) dos dados
pessoais que lhe dizem a respeito sem demora indevida e o responsável pelo tratamento, será obrigado a cancelar os
dados pessoais sem demora indevida, de acordo com o que consta no Regulamento.

Artigo 18 - Direito à restrição de processamento

O titular terá o direito de obter do controlador a restrição do processamento quando ocorrer um dos seguintes casos:
a - o envolvido disputa a precisão dos dados pessoais, pelo período necessário para que o controlador verifique a
precisão de tais dados pessoais;
a I - o processamento é ilegal e o sujeito dos dados se opõe a nulidade dos dados pessoais e solicita, em vez disso, que
seu uso seja restrito;
b - embora o controlador não precise mais dos dados pessoais para fins de processamento, os dados pessoais são
necessários para o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais por parte da pessoa interessada;
c - o titular se opôs ao tratamento de acordo com o artigo 21(1), enquanto se aguarda a verificação de que as razões
legítimas do responsável pelo tratamento prevalecem sobre as razões do titular.

Artigo 20 - Direito à portabilidade dos dados

O titular terá o direito de receber, formalmente, ou conforme uso e legível, os dados pessoais que lhe digam a respeito
que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento e terá o direito de transmitir esses dados a outro responsável
pelo tratamento sem impedimento do responsável a quem os tenha originalmente fornecido.
Ao exercer seus direitos com relação à portabilidade dos dados nos termos do parágrafo 1, o envolvido terá o direito
de obter a transmissão direta dos dados pessoais de um controlador para outro, se tecnicamente viável.

Artigo 21 - Direito de objeção



O titular terá o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados à sua situação particular, ao
tratamento de dados pessoais que lhe digam a respeito nos termos do artigo 6(1)(e) ou (f), incluindo a definição de
perfis com base nessas disposições.

Artigo 22 - Direito de não estar sujeito a processos automatizados, incluindo a definição de perfis

O titular dos dados têm o direito de não estar sujeito a uma decisão baseada unicamente no processamento
automatizado, incluindo o perfil, que produz efeitos legais a seu respeito ou que o afeta significativamente.

Local e Data
______________________________________________

Ciente do quanto exposto acima,

Assinatura

______________________________________________

CONSENTIMENTO PARA O PROCESSAMENTO DO REGULAMENTO DE DADOS PESSOAIS (EU) 2016/679

Eu………………………………………. ............................................... , declaro ter recebido as informações
mencionadas no artigo 13 do Regulamento 2016/679 da UE, em particular no que diz respeito aos direitos
reconhecidos pelo Regulamento 2016/679 da UE, e que consente, de acordo com o artigo 7 e seguintes do
Regulamento, no processamento dos dados pessoais, incluindo dados particulares, na forma / fins indicados na
própria nota informativa e também para fins de promoção / comunicação.

Local e Data

_______________________________________________________

Assinatura

_______________________________________________________


