
 

 

 
 

  
 
 

 

COLÓQUIO 

A DESCRIMINALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA DE FONOGRAMAS 

E VIDEOGRAMAS COMERCIAIS 

10 de abril de 2019 

Assembleia da República 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

(NOME)_____________________________________________portador/a do  

(Documento de Identificação) n.º_________________ emitido em /válido 

até___/____/________, residente em ________________________________________ 

Código Postal______-_________________, pretendo inscrever-me no Colóquio em 

referência supra, promovido pela GEDIPE- ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO COLETIVA DE 

DIREITOS DE AUTOR E DE PRODUTORES CINEMATOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS, a 

decorrer no Auditório António de Almeida Santos da Assembleia da República, em 

Lisboa.  

Para os efeitos da legislação vigente em matéria de segurança interna e proteção de 

dados pessoais, declaro que fui informado de que as informações constantes no 

presente formulário serão tratadas pela GEDIPE em estreita conexão com o presente 

Colóquio e com as atividades da GEDIPE como Entidade de Gestão Coletiva, para 

eventual registo de imagem e som de todo o evento, material audiovisual que poderá 

ser incluído em relatório de avaliação escrito do evento que será visionado pela GEDIPE, 

e reutilizado como material publicitário para outras atividades ou eventos em folhetos 

/ sites / revistas/ website em conexão com as atividades da GEDIPE e para fins de 

ilustração das atividades ou eventos em artigos publicados em revistas da especialidade. 

A GEDIPE gostaria de disponibilizar a(s) imagem(ns) e / ou gravações do Colóquio para 

o público em geral via Internet, pelo que o presente formulário serve ainda para a 

prestação de consentimento para tal transmissão.  



 

Ao assinar abaixo, concedo à GEDIPE uma licença para usar o material audiovisual obtido 

no Colóquio para fins educacionais, culturais e/ou promocionais por meio de métodos 

baseados na Internet e outros métodos digitais / impressos.  

A GEDIPE processará esses dados pessoais ou fará com que esses dados pessoais sejam 

processados na produção da (s) imagem (ns) e / ou gravações disponíveis para uso para 

fins educacionais e / ou promocionais em formatos de arquivo apropriados por via de 

aplicações informáticas e / ou outros métodos digitais e / ou outros.  

Ao assinar este formulário, declaro entender que: (i) a edição pode ser solicitada pela 

GEDIPE ou por agentes autorizados pela GEDIPE para fins técnicos ou de qualidade; (ii) 

as partes editadas podem ser usadas em materiais de terceiros para os fins declarados 

acima; (iii) a (s) imagem (ns) e / ou gravação (ões) serão armazenadas com segurança 

em formatos de arquivo apropriados em servidores pertencentes à GEDIPE e / ou seus 

agentes autorizados.  

A GEDIPE está empenhada em processar os dados em conformidade com a Lei 67/98 de 

27/10 (Lei da Proteção de Dados Pessoais (transpõe para a ordem jurídica portuguesa a 

Diretiva n.º 95/46/CE, do PE e do Conselho, 24/10/95, relativa à proteção das pessoas 

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

desses dados). Se tiver alguma dúvida sobre este formulário ou desejar atualizar os meus 

dados pessoais, poderei entrar em contacto com a GEDIPE através do endereço 

alda.jesus@gedipe.org ou eventos@gedipe.org. 

Os dados pessoais recolhidos serão transmitidos pela GEDIPE à Assembleia da 

República, que acolhe o evento, e poderão ser transmitidos às forças de segurança.  

Fui também informado de que estes dados pessoais serão conservados 

permanentemente e de que tenho o direito de solicitar o acesso aos mesmos, requerer 

a sua retificação e a sua portabilidade. Fui ainda informado de que tenho direito de 

reclamação para a Comissão Nacional de Proteção de Dados.    

 

 

 

Local, Data e Assinatura 

 

____________   ___/ ___/  _________             ________________________________ 
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