AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Para o Aluno
Pedimos que entregues este formulário ao teu Encarregado de Educação e devolvas o
original preenchido e assinado ao teu professor para ser enviado para o e-mail:
orientate@ageas.pt.
A tua inscrição só é válida após confirmação.

Para o Encarregado de Educação
O Ori€nta-te é uma iniciativa de responsabilidade social, sob a
forma de um concurso, promovida pela Fundação Ageas e
pelas Mentes Empreendedoras, que visa familiarizar, de uma
forma prática, os jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico com
conceitos de Literacia Financeira, decorrendo nas escolas,
conforme regulamento disponível em www.concursorientate.pt.
O Ori€nta-te inclui:
•

3 workshops em sala de aula, que abordam temas como Receitas e Despesas,
Necessidades e Desejos, Gestão do Orçamento Familiar (planeamento), e similares,
ambicionando contribuir para melhorar os conhecimentos financeiros dos alunos e,

•

desenvolvimento de um trabalho em grupo, sob um tema pré-definido, onde os alunos
demostram os conhecimentos que adquiriram de forma prática e criativa (trabalho a
submeter a concurso).

Para o seu educando participar nesta iniciativa, necessitamos de ter os respetivos dados
de identificação e contacto. Servem por exemplo para inscrição dos grupos na iniciativa e
para análise dos trabalhos de grupo realizados. Assim, é necessário o preenchimento
deste formulário, bem como a sua autorização, na qualidade de Encarregado de
Educação/ titular das responsabilidades parentais do menor, aos termos em que aceita a
sua participação.
É também solicitada neste formulário a autorização para uso de imagem, a qual é
independente da anterior. Serve para efeitos de divulgação do Ori€nta-te, como por
exemplo acontece com o bootcamp de apresentação dos melhores trabalhos pelos
alunos.
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P.F. PREENCHA e ASSINE.

Sobre a Escola
Agrupamento:
Escola:
E-mail:

Telefone:

Sobre o Aluno
Nome completo:
Data de Nascimento:

Localidade:

E-mail:

Telefone:

A FUNDAÇÃO AGEAS - AGIR COM CORAÇÃO (doravante referida como “Fundação Ageas”) é a
entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos titulares dos dados, no âmbito da sua
inscrição neste projeto, recolhidos através do presente documento, bem como aqueles que vierem a
ser fornecidos posteriormente no âmbito do projeto em apreço. Os dados pessoais disponibilizados
são necessários para a normal gestão das participações/ inscrições, sendo tratados apenas para
esta(s) finalidade(s). Neste contexto, a Fundação Ageas trata as seguintes categorias de dados:
dados de identificação e contacto. A Fundação Ageas, para a prossecução da(s) finalidade(s)
descrita(s) poderá comunicar os dados pessoais recolhidos a entidades subcontratantes,
nomeadamente à ACESSÍVEL ÊXITO – ASSOCIAÇÃO (Mentes Empreendedoras). A Fundação
Ageas poderá ainda comunicar os dados pessoais recolhidos, quando julgue tais comunicações de
dados como necessárias ou adequadas (i) à luz da lei aplicável, (ii) no cumprimento de obrigações
legais/ordens judiciais, ou (iii) para responder a solicitações de autoridades públicas ou
governamentais. A Fundação Ageas guarda os seus dados pelo período legalmente exigido. Os
Titulares dos dados poderão solicitar, a todo o tempo, o acesso aos dados pessoais que lhe digam
respeito, bem como a sua retificação, eliminação ou a limitação do seu tratamento, a portabilidade
dos seus dados, ou opor-se ao seu tratamento (nos termos da legislação aplicável) mediante pedido
escrito dirigido à Fundação Ageas para o endereço de email privacidade@ageas.pt . Caso deseje
contactar o Encarregado de Proteção de Dados poderá fazê-lo para o email dpo@ageas.pt. Sem
prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, os Titulares dos dados têm
direito a apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ou a
outra autoridade de controlo competente nos termos da lei, caso considerem que os seus dados não
estão a ser objeto de tratamento legítimo por parte da Fundação Ageas.
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Identificação do titular das responsabilidades parentais:

(nome completo do Encarregado de Educação/ titular das responsabilidades parentais), portador do
Cartão de Cidadão/ Bilhete de Identidade/ Passaporte n.º_________________, emitido por
____________________ e válido até ___/___/______.

Declaro ser o representante legal do menor e que fui informado dos termos do tratamento de
dados e presto o consentimento, enquanto titular das responsabilidades parentais do mesmo, para o
tratamento dos dados pessoais do menor, pela Fundação Ageas, para a(s) finalidade(s) descrita(s)
e nos termos acima dispostos.

Tomo conhecimento que:
A Fundação Ageas e as Mentes Empreendedoras estão a realizar uma iniciativa para promoção da
literacia

financeira

nas

escolas

nos

termos

descritos

no

Regulamento

disponível

em

www.concursorientate.pt.

Os alunos que participarem no projeto terão acesso nomeadamente a sessões de formação, a
atividades na escola, e desenvolverão um trabalho em grupo sobre o tema, com o
acompanhamento de um dos seus professores. De acordo com a apreciação do trabalho
desenvolvido poderão vir a estar num Bootcamp a realizar numa das escolas participantes e vir a
ganhar os prémios predefinidos. Os alunos da escola onde ocorrer o evento de lançamento poderão
participar neste. Para dinamização do concurso e promoção da literacia financeira podem ser
recolhidas imagens dos participantes no âmbito das atividades referidas, assim como divulgados os
seus trabalhos.

Termo de autorização de uso de imagem
Eu,____________________________________________________________________,
do

BI

/Cartão

de

Cidadão/Passaporte

nº.____________________,

portador

emitido

por

____________________ e válido até ___/___/_______, AUTORIZO a captação da minha imagem
do meu Educando, pela Fundação Ageas – Agir com Coração (“Fundação Ageas”), Pessoa Coletiva
n.º 504 363 425, com sede em Av. do Mediterrâneo 1, Parque das Nações, 1990-156 Lisboa, e pela
Acessível Êxito – Associação, Pessoa Coletiva n.º 510614183, com sede na Rua José Falcão nº 16,
1 andar, 2780-334 Santo Amaro de Oeiras, através de fotografia ou vídeo, no âmbito da
participação neste projeto, bem como a sua utilização no âmbito da comunicação das atividades da
Fundação Ageas e da Acessível Êxito – Associação, esta última sempre previamente validada pela
Fundação Ageas.
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As ações neste projeto poderão ser registadas em filme e fotografia, e ser posteriormente
divulgadas internamente na Acessível Êxito – Associação e internamente na Fundação Ageas e
diversas entidades do Grupo Ageas Portugal: nomeadamente através de TVs internas, vídeo walls,
Intranets, newsletters internas, meios de comunicação internos. Tais registos poderão ainda ser
divulgados junto do público em geral e por intermédio de redes sociais ou websites da Fundação
Ageas e das entidades do Grupo Ageas Portugal, bem como por intermédio de redes sociais ou
websites da Acessível Êxito – Associação. A presente autorização é concedida a título gratuito,
abrangendo o uso da imagem, nos termos acima mencionados, em todo o território nacional e no
exterior, no seu formato original ou com as alterações ou adaptações que se revelem necessárias,
para a divulgação de ações da Fundação Ageas e para a divulgação de ações da Acessível Êxito –
Associação, por quaisquer meios ou em quaisquer suportes, sem limite temporal, em sites da
Internet, publicações, apresentações ou outro material de divulgação e organização de eventos,
sem qualquer limite territorial e/ou temporal.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem do meu Educando ou a qualquer
outro título e assino a presente autorização.
Neste contexto, a Fundação Ageas e a Acessível Êxito – Associação poderão utilizar os dados
imagem e voz do meu Educando (dados pessoais contidos nas referidas filmagens) para a
divulgação interna com base no interesse legítimo em divulgar as iniciativas supra mencionadas, e
para a divulgação externa, com base no consentimento do titular dos dados. Os dados recolhidos
poderão ser tratados diretamente pela Fundação Ageas e/ou por entidades subcontratadas por esta,
sendo neste caso celebrado um contrato entre a Fundação Ageas e as entidades por si
subcontratadas. De forma a tratar os dados para as finalidades referidas, a Fundação Ageas
comunica os dados pessoais às várias entidades do Grupo Ageas Portugal (sendo estas
nomeadamente: Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A.; Ageas Portugal – Companhia de
Seguros de Vida, S.A.; Ocidental – Companhia de Seguros, S.A. Ocidental – Companhia de
Seguros de Vida, S.A; Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.; Ocidental –
Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.), bem como a empresas do Grupo Ageas
sedeadas na União Europeia (como a casa-mãe).

Ao abrigo da legislação aplicável o titular dos dados tem o direito a solicitar o acesso, a eventual
retificação e/ou a eliminação de tais dados, bem como opor-se ao tratamento, a qualquer altura, nos
termos da legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais. Relativamente ao
tratamento levado a cabo com base no consentimento do titular, o titular dos dados pode retirar o
consentimento abaixo prestado, a qualquer momento, o que não invalida, no entanto, o tratamento
efetuado até essa data com base no consentimento previamente dado. O exercício dos direitos
referidos poderá ser efetuado mediante envio de e-mail para privacidade@ageas.pt.
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Autorizo o tratamento da imagem e da voz do meu Educando pela Fundação Ageas e pela
Acessível Êxito – Associação, esta última sempre previamente validada pela Fundação Ageas, para
divulgação junto do público em geral e por intermédio de redes sociais ou websites da Fundação
Ageas e das entidades do Grupo Ageas Portugal e da Acessível Êxito – Associação nos termos
acima referidos.

Contacto do Encarregado de Educação:

___ de _________________ de _____
(Assinatura Encarregado de Educação)

Obrigado!
Desejamos ao seu Educando boa sorte e boa aprendizagem.
A equipa Ori€nta-te.
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