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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Final do Concurso Nacional de Leitura 

 

No âmbito do novo regime jurídico de proteção de dados pessoais, definido pelo Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados 2016/679 da União Europeia, de 27 de abril, aplicável a escolas ou 

agrupamentos de escolas e bibliotecas escolares, vimos informá-lo de que o presente consentimento 

deve ser prestado de forma livre, expressa e informada ao Plano Nacional de Leitura (PNL2027) no 

âmbito da participação do seu educando, menor de idade, na Final do Concurso Nacional de Leitura, 

que se realiza no dia 6 de junho de 2020, em Oeiras. 

 

O PNL2027 e os respetivos parceiros são as entidades responsáveis pela divulgação desta iniciativa 

nos respetivos sites e redes sociais, a saber:  portal e redes sociais do Plano Nacional de Leitura 

(PNL2027), página e redes sociais da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), Instituto da Cooperação e 

da Língua Camões, Direção Geral da Administração Escolar, Direção de Serviços de Ensino e das 

Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DSEEPE), Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

(DGLAB), Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), Rádio Televisão Portuguesa (RTP) e página e 

redes sociais do Município de Oeiras. 

 

A responsabilidade da divulgação desta iniciativa cabe também à seguinte entidade parceira: Rádio 

Televisão Portuguesa (RTP), que exerce a sua atividade jornalística no âmbito de uma atividade 

profissional regulada, ao abrigo da Lei da Imprensa. 

 

A política de tratamento e privacidade de dados do PNL2027 está ao serviço apenas das finalidades 

pedagógicas e informativas da iniciativa Concurso Nacional de Leitura, em que o seu educando 

esteve envolvido na escola durante o presente ano letivo, e preserva a intimidade e o bom nome de 

todos os que nela apareçam de forma identificada. 

 

As fotografias, vídeos e programas de televisão publicados e arquivados no enquadramento desta 

Final do Concurso Nacional de Leitura serão visíveis por todos os visitantes ou utilizadores dos sítios 

online acima indicados e ficarão neles arquivados, até que o titular dos dados requeira a sua 

eliminação. 
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O titular dos dados tem direito de acesso, atualização, retificação ou eliminação dos seus dados 

pessoais, a todo o tempo, o que poderá fazer dirigindo uma comunicação escrita ao PNL2027.
 A 

retirada de consentimento, posterior a este, não compromete a legalidade do presente 

consentimento. 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________(nome completo), 

portador do Cartão do Cidadão nº _______________, na qualidade de representante  legal do meu 

educando,__________________________________________________(nome completo), aluno da 

escola ___________________________________________________, atualmente a frequentar o ___º 

Ano de escolaridade, na turma_____, venho prestar o necessário consentimento à participação e 

tratamento de dados do meu educando na Final Nacional do Concurso Nacional de Leitura – 14.ª 

edição, nas condições e termos acordados. 

 

Data: ___ /___ /____ 

 

Assinatura do Encarregado de Educação 

________________________________ 

 


