
APROVEITAR + 

Formulário de Participação - Concurso Fotográfico 

Identificação do Autor da Fotografia 

Nome*      

Idade* 

Identificação da Fotografia 

Local*  

Data     /     /      

Título*   

Identificação da Turma Representada 

Escola*      

Ano Escolar*           Turma* 

Email*        

Telemóvel*   

* preenchimento obrigatório

Declaração 

Declaro que li e aceito as condições do Concurso Fotográfico APROVEITAR + com o tema “A Água 
e a Escola” e que, nos termos das referidas condições, cedo os direitos de autor das fotografias à 
Águas do Norte, S.A. que as poderá utilizar em publicações e meios de divulgação da instituição, 
renunciando a qualquer contrapartida financeira, ou de outra índole pela sua utilização.  

Declaro, ainda, sob compromisso de honra que: 
• Sou o(a) autor(a) da fotografia;
•A fotografia é original e inédita;
•A fotografia nunca foi submetida, premiada ou editada no âmbito de qualquer outro concurso;
• Foram acautelados todos os direitos à imagem, tendo sido obtido o consentimento do(s) retratado(s),
sempre que aplicável;
•Assumo toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros respeitantes a direitos de
autor e direitos conexos.



 

 
Política de Privacidade: 
 
Na Águas do Norte, S.A. trataremos os seus dados pessoais recolhidos neste formulário no estrito 
respeito pela sua privacidade e pela proteção dos seus dados pessoais. Os dados pessoais apenas serão 
conservados enquanto se revelarem necessários à finalidade ou pelo prazo legal de conservação 
aplicável. Poderá exercer os seus direitos enquanto titular de dados através do envio de pedido para 
dpo.adnorte@adp.pt. Para mais informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais, por favor 
consulte a nossa Política de Privacidade e a Política de Proteção de Dados Pessoais. 
 
 
 
 
 
Data   /   / 2021 Assinatura _ 

 
 
 
Digitalizar e enviar, juntamente com a(s) fotografia(s), para o endereço de correio eletrónico: 
 
ea.adnorte@adp.pt 

mailto:ea.adnorte@adp.pt

	Formulário de Participação - Concurso Fotográfico
	Identificação da Fotografia
	Identificação da Turma Representada
	Data   /   / 2021 Assinatura _

	Nome: 
	Idade: 
	Local: 
	Data: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Título: 
	Escola: 
	Ano Escolar: 
	Turma: 
	Email: 
	Telemóvel: 
	Data_2: 
	undefined_3: 
	2021 Assinatura: 


