DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Declaro, nos termos e para os efeitos previstos nos art.ºs 7.º a 11.º e 13.º do Regulamento Geral de
Proteção de Dados - RGPD (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril prestar,
por este meio, consentimento, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, alínea a) do mesmo diploma, à Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), fundação de direito privado e utilidade pública, com
o NIPC 501 526 307, com sede na Rua do Sacramento à Lapa, n.º 21, 1249-090 Lisboa, para o
tratamento dos meus dados pessoais, incluindo o tratamento de dados considerados sensíveis,
recolhidos através do website da FLAD, na plataforma de candidaturas a bolsas e outros programas
de apoio (si.flad.pt) ou na sequência de um pedido de apoio formulado à FLAD por correio postal ou
eletrónico.
A FLAD garante a confidencialidade dos dados pessoais transmitidos pelo titular dos mesmos e, bem
assim, de toda a documentação recebida e das informações transmitidas, as quais serão utilizadas
unicamente no âmbito das finalidades do pedido de apoio e dentro dos limites estritamente
necessários para assegurar o seu tratamento e bom processamento.
Os dados pessoais cujo tratamento se autoriza pela presente declaração poderão ser objeto de
portabilidade nos termos do art.º 20.º, do RGPD, comprometendo-se a FLAD a utilizá-los
exclusivamente para as finalidades determinantes da recolha, abstendo-se de qualquer uso fora do
contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiros. A FLAD apenas transmitirá os dados pessoais
recolhidos a terceiros nos casos em que tal seja necessário ao cumprimento das finalidades da
presente Declaração, nomeadamente para efeitos de processamento e gestão do pedido de apoio e,
bem assim, de obrigações legais a que a FLAD esteja sujeita, designadamente, seguradoras, serviços
bancários, serviços informáticos, contabilísticos, autoridades judiciais, regulatórias e outras entidades
públicas, notários, auditores, mandatários/advogados.
A FLAD manterá ainda, a todo o tempo, no respetivo sítio eletrónico, os contactos do responsável pelo
tratamento de dados e do responsável pela proteção de dados.

Declaro, ainda, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º a 22.º, do RGPD, ter tomado
conhecimento dos seguintes direitos que me assistem relativamente ao tratamento dos meus dados
pessoais:
a. Retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados
pessoais que tenha como fundamento jurídico o consentimento;
b. Opor-me à continuação do tratamento dos meus dados pessoais;
c. Solicitar ao responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais o acesso aos mesmos,
bem como a respetiva retificação ou apagamento, incluindo o exercício do "direito a ser
esquecido”;
d. Apresentar queixa à CNPD, obtendo, para o efeito, junto da Fundação Luso-Americana
para o Desenvolvimento, os contactos da mesma;
e. Ser informado(a), a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias de dados
envolvidos, a identidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados e o período de
conservação dos meus dados pessoais;
f.

Ser informado(a) sobre quais os dados pessoais em fase de tratamento e quaisquer
informações disponíveis sobre a origem desses dados, por via eletrónica, caso não seja o
presente documento;

g. O direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos meus dados
pessoais disponibilizados no âmbito e para os efeitos das finalidades anteriormente
estabelecidas, mediante comunicação, para o efeito, por correio eletrónico enviado para
a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (fladport@flad.pt) ou, pelo mesmo
meio, para o responsável de proteção de dados (dados@flad.pt).

Mais declaro que tomei conhecimento da Política de Privacidade e Cookies (disponível em
https://www.flad.pt/politica-privacidade/) cujos termos aceito.

_____________, ____de__________________de_____
(Data)

_______________________________________________________
(Assinatura igual ao B.I./C.C./Passaporte/Documento de identidade)

