
Direito de acesso

O titular dos dados pessoais tem o direito a obter a confirmação sobre quais os dados pessoais  
que são ou não objeto de tratamento e, se for o caso, de aceder à informação que lhe diga  respeito.

Direito de retificação

O titular dos dados pessoais tem o direito de proceder à retificação dos dados inexatos ou  incomple-
tos que lhe digam respeito.

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”)

• O titular dos dados pessoais tem o direito de obter o apagamento dos seus dados, sem demora  
injustificada, quando se aplique, designadamente, um dos seguintes motivos:

• Os dados pessoais deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamen-
to;

• O titular retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o tratamento é 
baseado no consentimento) e não existir outro fundamento de licitude para o referido tratamento;

• O titular se oponha ao tratamento e não existam interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o 
tratamento.

Direito à limitação do tratamento

O titular dos dados tem o direito de obter a limitação do tratamento, quando seja aplicável,  designada-
mente, uma das seguintes situações:

• Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita a FORUM CRIATIVA verifi-
car a sua exatidão;

• O tratamento de dados for lícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e 
solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização;

• A FORUM CRIATIVA já não necessitar dos dados pessoais para finalidades de tratamento que lhe deu 
origem, mas esses dados sejam requeridos para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito 
num processo judicial.

Direito de portabilidade dos dados

Se o tratamento depender do consentimento do titular dos dados e esse consentimento tiver  
sido prestado por meios automatizados, o titular dos dados tem o direito a receber os dados  
pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido, num formato estruturado, de uso  corrente e 
de leitura automática.

Para esta finalidade a FORUM CRIATIVA necessita proceder ao tratamento dos dados pessoais: Nome 
completo, Contacto telefónico, Email e, quando aplicável, morada e NIF.

Os seus dados serão conservados para esta finalidade durante o tempo necessário e adequado à 
resolução da sua questão.

A minha informação será partilhada?

A sua informação pessoal poderá ser divulgada a entidades terceiras nos seguintes casos:

Clientes: Os seus dados pessoais (elementos identificativos e imagem), bem como os direitos sobre a sua 
imagem, poderão ser partilhados com os clientes para efeitos de processos de candidatura e recrutamen-
to profissional. 

Prestadores de serviços:  Os seus dados pessoais poderão ser partilhados a empresas subcontratadas 
pela FORUM CRIATIVA, nomeadamente para o alojamento do website, alojamento de correio eletrónico, 
empresas transportadoras, softwares de gestão de contactos, processos e projectos, via chat Messenger, 
email, chat Instagram, contacto telefónico, contacto presencial.

Estas empresas terceiras apenas têm acesso aos seus dados pessoais na medida do necessário para a 
execução e prestação do serviço em causa.

Os dados pessoais poderão ainda ser acedidos por auditores, entidades administrativas ou judiciais 
competentes para o cumprimento de uma obrigação legal da FORUM CRIATIVA. Os seus dados apenas 
serão tratados dentro do espaço da União Europeia.

Quais são os meus direitos?

A qualquer momento, poderá solicitar-nos:

• O acesso aos seus dados pessoais;

• A retificação dos seus dados pessoais, que estejam inexatos ou incompletos; 

• O apagamento ou a limitação do tratamento dos seus dados pessoais;

• A oposição ou revogação do seu consentimento;

• A portabilidade dos seus dados pessoais.

Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possamos assegurar a  
eficácia dos seus direitos. Poderá ser-lhe solicitado que faça prova da sua identidade de modo a assegu-
rar que a partilha dos dados pessoais apenas é feita com o seu titular.

Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a obrigações legais) o seu pedido  
não poderá ser imediatamente satisfeito. De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse 
sentido, no prazo de um mês a partir do momento em que o pedido for efetuado. Tem ainda o direito de 
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Protecção  de Dados (CNDP): https://www.cn-
pd.pt/. 

Os seus dados serão conservados para esta finalidade durante a vigência da marca FORUM CRIATIVA.

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados declara ainda, expressa 
e irrevogavelmente, ceder à FORUM CRIATIVA os direitos sobre a sua imagem, em ações para as quais 
venha a ser selecionado e nas quais venha a participar, autorizando, expressamente, que a mesma possa 
ser utilizada e reproduzida, total ou parcialmente, pela FORUM CRIATIVA e pelos seus clientes, em 
fotografias, ilustrações, vídeos, animações, panfletos, site, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin e 
demais redes sociais/profissionais existentes à data ou que venham a existir no futuro, para fins promo-
cionais e de divulgação no âmbito da sua atividade comercial e outras ligadas à área de promoção de 
eventos, assim como em campanhas de divulgação de outras atividades ligadas à FORUM CRIATIVA. A 
cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O cancelamento da 
presente autorização pode ser solicitado à FORUM CRIATIVA, a qualquer momento, de forma expressa, 
produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a FORUM CRIATIVA o direito de 
imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de autorização. O 
cancelamento da referida autorização implica a exclusão automática da base de dados da FORUM CRIA-
TIVA e, consequentemente, de qualquer procedimento de recrutamento ou ações em curso. O 
cancelamento da presente autorização deverá ser comunicado através de email enviado para geral@fo-
rumcriativa.pt com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem” seguido do nome 
completo do titular dos dados pessoais.

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados declara ainda, expressa 
e irrevogavelmente, ter lido e possuir perfeito e integral conhecimento do código de conduta e normas 
de funcionamento interno da FORUM CRIATIVA, disponibilizado através de link no website, e que o 
aceita e irá cumprir na totalidade. Se, por qualquer motivo, o candidato não conseguir aceder ao referido 
código de conduta, deverá contactar os serviços da FORUM CRIATIVA, através do email geral@forumcri-
ativa.pt, com o assunto “falha no acesso ao código de conduta” seguido do nome completo do titular dos 
dados pessoais. O desconhecimento das normas em causa não constitui, em caso algum, justificação 
válida para a falta de cumprimento. 

Com a prestação de serviços à FORUM CRIATIVA, e/ou a cliente da mesma, o candidato assume ter 
perfeito e integral conhecimento de todas as regras e procedimento instituídos e que aos mesmos dará 
cumprimento. 

Gestão de reclamações e contactos 

Pode remeter-nos, através do website www.forumcriativa.pt, do endereço de e-mail geral@forumcriati-
va.pt ou do número de telefone +351 210 920 658  sugestões ou reclamações relativas aos serviços 
prestados pela FORUM CRIATIVA. Os seus dados pessoais serão tratados com base nos interesses 
legítimos da FORUM CRIATIVA. A FORUM CRIATIVA recolhe os seus dados para analisar e resolver a 
situação subjacente à sua sugestão ou reclamação.

A sua privacidade é muito importante para nós. A FORUM CRIATIVA, EVENTOS, PUBLICIDADE E 
MERCHANDISING, UNIPESSOAL, LDA. está comprometida com a  proteção dos dados pessoais 
que lhe são confiados. Por esse motivo, todo o tratamento de informação pessoal é procedido de acordo 
com a legislação aplicável: Regulamento (UE)  2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e a Lei n.º 58/2019, de 8 de junho.

Esta Política de Privacidade destina-se a descrever quem somos, para que finalidades podemos utilizar 
os seus dados, como os tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, 
bem como o modo de exercício dos seus direitos.

Quem somos?

Os seus dados serão tratados por FORUM CRIATIVA, EVENTOS, PUBLICIDADE E MERCHANDISING, 
UNIPESSOAL, LDA, melhor identificada pelo NIF nº 504001868 doravante designada por “FORUM 
CRIATIVA”, designação pela qual é conhecida e designada no presente documento. FORUM CRIATIVA é 
a Responsável pelo Tratamento de dados pessoais na aceção do RGPD.

Quais as finalidades e fundamentos de licitude para o tratamento dos seus dados pessoais e o que 
implica para si a cedência dos seus dados à FORUM CRIATIVA?

• Formulário de candidatura

A FORUM CRIATIVA necessita armazenar e proceder ao tratamento dos seus dados pessoais (elementos 
identificativos e imagens) para efeitos de recrutamento profissional, aceitando o titular dos mesmos que 
a FORUM CRIATIVA os disponibilize aos seus clientes para tal efeito. 

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados, declara, expressa-
mente, que autoriza a FORUM CRIATIVA, a utilizar os referidos dados, incluindo a sua imagem, para os 
fins inerentes a processos de candidaturas para recrutamento profissional. 

Para esta finalidade a FORUM CRIATIVA necessita proceder ao tratamento dos dados pessoais: Nome 
completo, género, data de nascimento, morada, e-mail, contacto telefónico, número do cartão de 
cidadão, número de beneficiário, NIF, nacionalidade, informações relativas a habilitações académicas e 
domínio de línguas, bem como características referentes à sua imagem.

Política de Privacidade
Direito de oposição

Nos casos em que o tratamento de dados for efetuado para efeito dos interesses legítimos  prossegui-
dos pela FORUM CRIATIVA ou quando o tratamento de dados for efetuado com a finalidade de market-
ing direto, pode o titular, a qualquer altura, opor-se ao tratamento dos seus dados  pessoais.

Posso revogar o meu consentimento posteriormente?

Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, tem o direito de 
retirar consentimento em qualquer altura, embora essa revogação não comprometa a licitude do 
tratamento efetuado com base no consentimento previamente prestado. Caso pretenda retirar o seu 
consentimento, poderá contactar-nos através do email geral@forumcriativa.pt .

Posso revogar a autorização de cedência de direitos de imagem posteriormente?

A cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O cancelamento 
da presente autorização pode ser solicitado à FORUM CRIATIVA, a qualquer momento, de forma expres-
sa, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a FORUM CRIATIVA o direito 
de imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de autorização. 
O cancelamento da referida autorização implica a exclusão automática da base de dados da FORUM 
CRIATIVA e, consequentemente, de qualquer procedimento de recrutamento ou ações em curso. O 
cancelamento da presente autorização deverá ser comunicado através de email enviado parageral@fo-
rumcriativa.pt com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem” seguido do nome 
completo do titular dos dados pessoais.

Tem alguma dúvida?

Se permanecer com alguma dúvida relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, ou  
pretender exercer algum dos seus direitos, por favor contacte-nos: geral@forumcriativa.pt  

Ocasionalmente, a FORUM CRIATIVA poderá atualizar a Política de Privacidade. Aconselhamos que 
reveja periodicamente este documento para se manter atualizado. 
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Direito de acesso

O titular dos dados pessoais tem o direito a obter a confirmação sobre quais os dados pessoais  
que são ou não objeto de tratamento e, se for o caso, de aceder à informação que lhe diga  respeito.

Direito de retificação

O titular dos dados pessoais tem o direito de proceder à retificação dos dados inexatos ou  incomple-
tos que lhe digam respeito.

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”)

• O titular dos dados pessoais tem o direito de obter o apagamento dos seus dados, sem demora  
injustificada, quando se aplique, designadamente, um dos seguintes motivos:

• Os dados pessoais deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamen-
to;

• O titular retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o tratamento é 
baseado no consentimento) e não existir outro fundamento de licitude para o referido tratamento;

• O titular se oponha ao tratamento e não existam interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o 
tratamento.

Direito à limitação do tratamento

O titular dos dados tem o direito de obter a limitação do tratamento, quando seja aplicável,  designada-
mente, uma das seguintes situações:

• Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita a FORUM CRIATIVA verifi-
car a sua exatidão;

• O tratamento de dados for lícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e 
solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização;

• A FORUM CRIATIVA já não necessitar dos dados pessoais para finalidades de tratamento que lhe deu 
origem, mas esses dados sejam requeridos para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito 
num processo judicial.

Direito de portabilidade dos dados

Se o tratamento depender do consentimento do titular dos dados e esse consentimento tiver  
sido prestado por meios automatizados, o titular dos dados tem o direito a receber os dados  
pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido, num formato estruturado, de uso  corrente e 
de leitura automática.

Para esta finalidade a FORUM CRIATIVA necessita proceder ao tratamento dos dados pessoais: Nome 
completo, Contacto telefónico, Email e, quando aplicável, morada e NIF.

Os seus dados serão conservados para esta finalidade durante o tempo necessário e adequado à 
resolução da sua questão.

A minha informação será partilhada?

A sua informação pessoal poderá ser divulgada a entidades terceiras nos seguintes casos:

Clientes: Os seus dados pessoais (elementos identificativos e imagem), bem como os direitos sobre a sua 
imagem, poderão ser partilhados com os clientes para efeitos de processos de candidatura e recrutamen-
to profissional. 

Prestadores de serviços:  Os seus dados pessoais poderão ser partilhados a empresas subcontratadas 
pela FORUM CRIATIVA, nomeadamente para o alojamento do website, alojamento de correio eletrónico, 
empresas transportadoras, softwares de gestão de contactos, processos e projectos, via chat Messenger, 
email, chat Instagram, contacto telefónico, contacto presencial.

Estas empresas terceiras apenas têm acesso aos seus dados pessoais na medida do necessário para a 
execução e prestação do serviço em causa.

Os dados pessoais poderão ainda ser acedidos por auditores, entidades administrativas ou judiciais 
competentes para o cumprimento de uma obrigação legal da FORUM CRIATIVA. Os seus dados apenas 
serão tratados dentro do espaço da União Europeia.

Quais são os meus direitos?

A qualquer momento, poderá solicitar-nos:

• O acesso aos seus dados pessoais;

• A retificação dos seus dados pessoais, que estejam inexatos ou incompletos; 

• O apagamento ou a limitação do tratamento dos seus dados pessoais;

• A oposição ou revogação do seu consentimento;

• A portabilidade dos seus dados pessoais.

Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possamos assegurar a  
eficácia dos seus direitos. Poderá ser-lhe solicitado que faça prova da sua identidade de modo a assegu-
rar que a partilha dos dados pessoais apenas é feita com o seu titular.

Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a obrigações legais) o seu pedido  
não poderá ser imediatamente satisfeito. De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse 
sentido, no prazo de um mês a partir do momento em que o pedido for efetuado. Tem ainda o direito de 
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Protecção  de Dados (CNDP): https://www.cn-
pd.pt/. 

Os seus dados serão conservados para esta finalidade durante a vigência da marca FORUM CRIATIVA.

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados declara ainda, expressa 
e irrevogavelmente, ceder à FORUM CRIATIVA os direitos sobre a sua imagem, em ações para as quais 
venha a ser selecionado e nas quais venha a participar, autorizando, expressamente, que a mesma possa 
ser utilizada e reproduzida, total ou parcialmente, pela FORUM CRIATIVA e pelos seus clientes, em 
fotografias, ilustrações, vídeos, animações, panfletos, site, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin e 
demais redes sociais/profissionais existentes à data ou que venham a existir no futuro, para fins promo-
cionais e de divulgação no âmbito da sua atividade comercial e outras ligadas à área de promoção de 
eventos, assim como em campanhas de divulgação de outras atividades ligadas à FORUM CRIATIVA. A 
cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O cancelamento da 
presente autorização pode ser solicitado à FORUM CRIATIVA, a qualquer momento, de forma expressa, 
produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a FORUM CRIATIVA o direito de 
imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de autorização. O 
cancelamento da referida autorização implica a exclusão automática da base de dados da FORUM CRIA-
TIVA e, consequentemente, de qualquer procedimento de recrutamento ou ações em curso. O 
cancelamento da presente autorização deverá ser comunicado através de email enviado para geral@fo-
rumcriativa.pt com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem” seguido do nome 
completo do titular dos dados pessoais.

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados declara ainda, expressa 
e irrevogavelmente, ter lido e possuir perfeito e integral conhecimento do código de conduta e normas 
de funcionamento interno da FORUM CRIATIVA, disponibilizado através de link no website, e que o 
aceita e irá cumprir na totalidade. Se, por qualquer motivo, o candidato não conseguir aceder ao referido 
código de conduta, deverá contactar os serviços da FORUM CRIATIVA, através do email geral@forumcri-
ativa.pt, com o assunto “falha no acesso ao código de conduta” seguido do nome completo do titular dos 
dados pessoais. O desconhecimento das normas em causa não constitui, em caso algum, justificação 
válida para a falta de cumprimento. 

Com a prestação de serviços à FORUM CRIATIVA, e/ou a cliente da mesma, o candidato assume ter 
perfeito e integral conhecimento de todas as regras e procedimento instituídos e que aos mesmos dará 
cumprimento. 

Gestão de reclamações e contactos 

Pode remeter-nos, através do website www.forumcriativa.pt, do endereço de e-mail geral@forumcriati-
va.pt ou do número de telefone +351 210 920 658  sugestões ou reclamações relativas aos serviços 
prestados pela FORUM CRIATIVA. Os seus dados pessoais serão tratados com base nos interesses 
legítimos da FORUM CRIATIVA. A FORUM CRIATIVA recolhe os seus dados para analisar e resolver a 
situação subjacente à sua sugestão ou reclamação.

A sua privacidade é muito importante para nós. A FORUM CRIATIVA, EVENTOS, PUBLICIDADE E 
MERCHANDISING, UNIPESSOAL, LDA. está comprometida com a  proteção dos dados pessoais 
que lhe são confiados. Por esse motivo, todo o tratamento de informação pessoal é procedido de acordo 
com a legislação aplicável: Regulamento (UE)  2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e a Lei n.º 58/2019, de 8 de junho.

Esta Política de Privacidade destina-se a descrever quem somos, para que finalidades podemos utilizar 
os seus dados, como os tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, 
bem como o modo de exercício dos seus direitos.

Quem somos?

Os seus dados serão tratados por FORUM CRIATIVA, EVENTOS, PUBLICIDADE E MERCHANDISING, 
UNIPESSOAL, LDA, melhor identificada pelo NIF nº 504001868 doravante designada por “FORUM 
CRIATIVA”, designação pela qual é conhecida e designada no presente documento. FORUM CRIATIVA é 
a Responsável pelo Tratamento de dados pessoais na aceção do RGPD.

Quais as finalidades e fundamentos de licitude para o tratamento dos seus dados pessoais e o que 
implica para si a cedência dos seus dados à FORUM CRIATIVA?

• Formulário de candidatura

A FORUM CRIATIVA necessita armazenar e proceder ao tratamento dos seus dados pessoais (elementos 
identificativos e imagens) para efeitos de recrutamento profissional, aceitando o titular dos mesmos que 
a FORUM CRIATIVA os disponibilize aos seus clientes para tal efeito. 

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados, declara, expressa-
mente, que autoriza a FORUM CRIATIVA, a utilizar os referidos dados, incluindo a sua imagem, para os 
fins inerentes a processos de candidaturas para recrutamento profissional. 

Para esta finalidade a FORUM CRIATIVA necessita proceder ao tratamento dos dados pessoais: Nome 
completo, género, data de nascimento, morada, e-mail, contacto telefónico, número do cartão de 
cidadão, número de beneficiário, NIF, nacionalidade, informações relativas a habilitações académicas e 
domínio de línguas, bem como características referentes à sua imagem.

Direito de oposição

Nos casos em que o tratamento de dados for efetuado para efeito dos interesses legítimos  prossegui-
dos pela FORUM CRIATIVA ou quando o tratamento de dados for efetuado com a finalidade de market-
ing direto, pode o titular, a qualquer altura, opor-se ao tratamento dos seus dados  pessoais.

Posso revogar o meu consentimento posteriormente?

Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, tem o direito de 
retirar consentimento em qualquer altura, embora essa revogação não comprometa a licitude do 
tratamento efetuado com base no consentimento previamente prestado. Caso pretenda retirar o seu 
consentimento, poderá contactar-nos através do email geral@forumcriativa.pt .

Posso revogar a autorização de cedência de direitos de imagem posteriormente?

A cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O cancelamento 
da presente autorização pode ser solicitado à FORUM CRIATIVA, a qualquer momento, de forma expres-
sa, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a FORUM CRIATIVA o direito 
de imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de autorização. 
O cancelamento da referida autorização implica a exclusão automática da base de dados da FORUM 
CRIATIVA e, consequentemente, de qualquer procedimento de recrutamento ou ações em curso. O 
cancelamento da presente autorização deverá ser comunicado através de email enviado parageral@fo-
rumcriativa.pt com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem” seguido do nome 
completo do titular dos dados pessoais.

Tem alguma dúvida?

Se permanecer com alguma dúvida relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, ou  
pretender exercer algum dos seus direitos, por favor contacte-nos: geral@forumcriativa.pt  

Ocasionalmente, a FORUM CRIATIVA poderá atualizar a Política de Privacidade. Aconselhamos que 
reveja periodicamente este documento para se manter atualizado. 
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Direito de acesso

O titular dos dados pessoais tem o direito a obter a confirmação sobre quais os dados pessoais  
que são ou não objeto de tratamento e, se for o caso, de aceder à informação que lhe diga  respeito.

Direito de retificação

O titular dos dados pessoais tem o direito de proceder à retificação dos dados inexatos ou  incomple-
tos que lhe digam respeito.

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”)

• O titular dos dados pessoais tem o direito de obter o apagamento dos seus dados, sem demora  
injustificada, quando se aplique, designadamente, um dos seguintes motivos:

• Os dados pessoais deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamen-
to;

• O titular retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o tratamento é 
baseado no consentimento) e não existir outro fundamento de licitude para o referido tratamento;

• O titular se oponha ao tratamento e não existam interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o 
tratamento.

Direito à limitação do tratamento

O titular dos dados tem o direito de obter a limitação do tratamento, quando seja aplicável,  designada-
mente, uma das seguintes situações:

• Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita a FORUM CRIATIVA verifi-
car a sua exatidão;

• O tratamento de dados for lícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e 
solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização;

• A FORUM CRIATIVA já não necessitar dos dados pessoais para finalidades de tratamento que lhe deu 
origem, mas esses dados sejam requeridos para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito 
num processo judicial.

Direito de portabilidade dos dados

Se o tratamento depender do consentimento do titular dos dados e esse consentimento tiver  
sido prestado por meios automatizados, o titular dos dados tem o direito a receber os dados  
pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido, num formato estruturado, de uso  corrente e 
de leitura automática.

Para esta finalidade a FORUM CRIATIVA necessita proceder ao tratamento dos dados pessoais: Nome 
completo, Contacto telefónico, Email e, quando aplicável, morada e NIF.

Os seus dados serão conservados para esta finalidade durante o tempo necessário e adequado à 
resolução da sua questão.

A minha informação será partilhada?

A sua informação pessoal poderá ser divulgada a entidades terceiras nos seguintes casos:

Clientes: Os seus dados pessoais (elementos identificativos e imagem), bem como os direitos sobre a sua 
imagem, poderão ser partilhados com os clientes para efeitos de processos de candidatura e recrutamen-
to profissional. 

Prestadores de serviços:  Os seus dados pessoais poderão ser partilhados a empresas subcontratadas 
pela FORUM CRIATIVA, nomeadamente para o alojamento do website, alojamento de correio eletrónico, 
empresas transportadoras, softwares de gestão de contactos, processos e projectos, via chat Messenger, 
email, chat Instagram, contacto telefónico, contacto presencial.

Estas empresas terceiras apenas têm acesso aos seus dados pessoais na medida do necessário para a 
execução e prestação do serviço em causa.

Os dados pessoais poderão ainda ser acedidos por auditores, entidades administrativas ou judiciais 
competentes para o cumprimento de uma obrigação legal da FORUM CRIATIVA. Os seus dados apenas 
serão tratados dentro do espaço da União Europeia.

Quais são os meus direitos?

A qualquer momento, poderá solicitar-nos:

• O acesso aos seus dados pessoais;

• A retificação dos seus dados pessoais, que estejam inexatos ou incompletos; 

• O apagamento ou a limitação do tratamento dos seus dados pessoais;

• A oposição ou revogação do seu consentimento;

• A portabilidade dos seus dados pessoais.

Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possamos assegurar a  
eficácia dos seus direitos. Poderá ser-lhe solicitado que faça prova da sua identidade de modo a assegu-
rar que a partilha dos dados pessoais apenas é feita com o seu titular.

Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a obrigações legais) o seu pedido  
não poderá ser imediatamente satisfeito. De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse 
sentido, no prazo de um mês a partir do momento em que o pedido for efetuado. Tem ainda o direito de 
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Protecção  de Dados (CNDP): https://www.cn-
pd.pt/. 

Os seus dados serão conservados para esta finalidade durante a vigência da marca FORUM CRIATIVA.

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados declara ainda, expressa 
e irrevogavelmente, ceder à FORUM CRIATIVA os direitos sobre a sua imagem, em ações para as quais 
venha a ser selecionado e nas quais venha a participar, autorizando, expressamente, que a mesma possa 
ser utilizada e reproduzida, total ou parcialmente, pela FORUM CRIATIVA e pelos seus clientes, em 
fotografias, ilustrações, vídeos, animações, panfletos, site, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin e 
demais redes sociais/profissionais existentes à data ou que venham a existir no futuro, para fins promo-
cionais e de divulgação no âmbito da sua atividade comercial e outras ligadas à área de promoção de 
eventos, assim como em campanhas de divulgação de outras atividades ligadas à FORUM CRIATIVA. A 
cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O cancelamento da 
presente autorização pode ser solicitado à FORUM CRIATIVA, a qualquer momento, de forma expressa, 
produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a FORUM CRIATIVA o direito de 
imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de autorização. O 
cancelamento da referida autorização implica a exclusão automática da base de dados da FORUM CRIA-
TIVA e, consequentemente, de qualquer procedimento de recrutamento ou ações em curso. O 
cancelamento da presente autorização deverá ser comunicado através de email enviado para geral@fo-
rumcriativa.pt com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem” seguido do nome 
completo do titular dos dados pessoais.

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados declara ainda, expressa 
e irrevogavelmente, ter lido e possuir perfeito e integral conhecimento do código de conduta e normas 
de funcionamento interno da FORUM CRIATIVA, disponibilizado através de link no website, e que o 
aceita e irá cumprir na totalidade. Se, por qualquer motivo, o candidato não conseguir aceder ao referido 
código de conduta, deverá contactar os serviços da FORUM CRIATIVA, através do email geral@forumcri-
ativa.pt, com o assunto “falha no acesso ao código de conduta” seguido do nome completo do titular dos 
dados pessoais. O desconhecimento das normas em causa não constitui, em caso algum, justificação 
válida para a falta de cumprimento. 

Com a prestação de serviços à FORUM CRIATIVA, e/ou a cliente da mesma, o candidato assume ter 
perfeito e integral conhecimento de todas as regras e procedimento instituídos e que aos mesmos dará 
cumprimento. 

Gestão de reclamações e contactos 

Pode remeter-nos, através do website www.forumcriativa.pt, do endereço de e-mail geral@forumcriati-
va.pt ou do número de telefone +351 210 920 658  sugestões ou reclamações relativas aos serviços 
prestados pela FORUM CRIATIVA. Os seus dados pessoais serão tratados com base nos interesses 
legítimos da FORUM CRIATIVA. A FORUM CRIATIVA recolhe os seus dados para analisar e resolver a 
situação subjacente à sua sugestão ou reclamação.

A sua privacidade é muito importante para nós. A FORUM CRIATIVA, EVENTOS, PUBLICIDADE E 
MERCHANDISING, UNIPESSOAL, LDA. está comprometida com a  proteção dos dados pessoais 
que lhe são confiados. Por esse motivo, todo o tratamento de informação pessoal é procedido de acordo 
com a legislação aplicável: Regulamento (UE)  2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e a Lei n.º 58/2019, de 8 de junho.

Esta Política de Privacidade destina-se a descrever quem somos, para que finalidades podemos utilizar 
os seus dados, como os tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, 
bem como o modo de exercício dos seus direitos.

Quem somos?

Os seus dados serão tratados por FORUM CRIATIVA, EVENTOS, PUBLICIDADE E MERCHANDISING, 
UNIPESSOAL, LDA, melhor identificada pelo NIF nº 504001868 doravante designada por “FORUM 
CRIATIVA”, designação pela qual é conhecida e designada no presente documento. FORUM CRIATIVA é 
a Responsável pelo Tratamento de dados pessoais na aceção do RGPD.

Quais as finalidades e fundamentos de licitude para o tratamento dos seus dados pessoais e o que 
implica para si a cedência dos seus dados à FORUM CRIATIVA?

• Formulário de candidatura

A FORUM CRIATIVA necessita armazenar e proceder ao tratamento dos seus dados pessoais (elementos 
identificativos e imagens) para efeitos de recrutamento profissional, aceitando o titular dos mesmos que 
a FORUM CRIATIVA os disponibilize aos seus clientes para tal efeito. 

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados, declara, expressa-
mente, que autoriza a FORUM CRIATIVA, a utilizar os referidos dados, incluindo a sua imagem, para os 
fins inerentes a processos de candidaturas para recrutamento profissional. 

Para esta finalidade a FORUM CRIATIVA necessita proceder ao tratamento dos dados pessoais: Nome 
completo, género, data de nascimento, morada, e-mail, contacto telefónico, número do cartão de 
cidadão, número de beneficiário, NIF, nacionalidade, informações relativas a habilitações académicas e 
domínio de línguas, bem como características referentes à sua imagem.

Direito de oposição

Nos casos em que o tratamento de dados for efetuado para efeito dos interesses legítimos  prossegui-
dos pela FORUM CRIATIVA ou quando o tratamento de dados for efetuado com a finalidade de market-
ing direto, pode o titular, a qualquer altura, opor-se ao tratamento dos seus dados  pessoais.

Posso revogar o meu consentimento posteriormente?

Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, tem o direito de 
retirar consentimento em qualquer altura, embora essa revogação não comprometa a licitude do 
tratamento efetuado com base no consentimento previamente prestado. Caso pretenda retirar o seu 
consentimento, poderá contactar-nos através do email geral@forumcriativa.pt .

Posso revogar a autorização de cedência de direitos de imagem posteriormente?

A cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O cancelamento 
da presente autorização pode ser solicitado à FORUM CRIATIVA, a qualquer momento, de forma expres-
sa, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a FORUM CRIATIVA o direito 
de imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de autorização. 
O cancelamento da referida autorização implica a exclusão automática da base de dados da FORUM 
CRIATIVA e, consequentemente, de qualquer procedimento de recrutamento ou ações em curso. O 
cancelamento da presente autorização deverá ser comunicado através de email enviado parageral@fo-
rumcriativa.pt com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem” seguido do nome 
completo do titular dos dados pessoais.

Tem alguma dúvida?

Se permanecer com alguma dúvida relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, ou  
pretender exercer algum dos seus direitos, por favor contacte-nos: geral@forumcriativa.pt  

Ocasionalmente, a FORUM CRIATIVA poderá atualizar a Política de Privacidade. Aconselhamos que 
reveja periodicamente este documento para se manter atualizado. 
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Direito de acesso

O titular dos dados pessoais tem o direito a obter a confirmação sobre quais os dados pessoais  
que são ou não objeto de tratamento e, se for o caso, de aceder à informação que lhe diga  respeito.

Direito de retificação

O titular dos dados pessoais tem o direito de proceder à retificação dos dados inexatos ou  incomple-
tos que lhe digam respeito.

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”)

• O titular dos dados pessoais tem o direito de obter o apagamento dos seus dados, sem demora  
injustificada, quando se aplique, designadamente, um dos seguintes motivos:

• Os dados pessoais deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamen-
to;

• O titular retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o tratamento é 
baseado no consentimento) e não existir outro fundamento de licitude para o referido tratamento;

• O titular se oponha ao tratamento e não existam interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o 
tratamento.

Direito à limitação do tratamento

O titular dos dados tem o direito de obter a limitação do tratamento, quando seja aplicável,  designada-
mente, uma das seguintes situações:

• Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita a FORUM CRIATIVA verifi-
car a sua exatidão;

• O tratamento de dados for lícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e 
solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização;

• A FORUM CRIATIVA já não necessitar dos dados pessoais para finalidades de tratamento que lhe deu 
origem, mas esses dados sejam requeridos para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito 
num processo judicial.

Direito de portabilidade dos dados

Se o tratamento depender do consentimento do titular dos dados e esse consentimento tiver  
sido prestado por meios automatizados, o titular dos dados tem o direito a receber os dados  
pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido, num formato estruturado, de uso  corrente e 
de leitura automática.

Para esta finalidade a FORUM CRIATIVA necessita proceder ao tratamento dos dados pessoais: Nome 
completo, Contacto telefónico, Email e, quando aplicável, morada e NIF.

Os seus dados serão conservados para esta finalidade durante o tempo necessário e adequado à 
resolução da sua questão.

A minha informação será partilhada?

A sua informação pessoal poderá ser divulgada a entidades terceiras nos seguintes casos:

Clientes: Os seus dados pessoais (elementos identificativos e imagem), bem como os direitos sobre a sua 
imagem, poderão ser partilhados com os clientes para efeitos de processos de candidatura e recrutamen-
to profissional. 

Prestadores de serviços:  Os seus dados pessoais poderão ser partilhados a empresas subcontratadas 
pela FORUM CRIATIVA, nomeadamente para o alojamento do website, alojamento de correio eletrónico, 
empresas transportadoras, softwares de gestão de contactos, processos e projectos, via chat Messenger, 
email, chat Instagram, contacto telefónico, contacto presencial.

Estas empresas terceiras apenas têm acesso aos seus dados pessoais na medida do necessário para a 
execução e prestação do serviço em causa.

Os dados pessoais poderão ainda ser acedidos por auditores, entidades administrativas ou judiciais 
competentes para o cumprimento de uma obrigação legal da FORUM CRIATIVA. Os seus dados apenas 
serão tratados dentro do espaço da União Europeia.

Quais são os meus direitos?

A qualquer momento, poderá solicitar-nos:

• O acesso aos seus dados pessoais;

• A retificação dos seus dados pessoais, que estejam inexatos ou incompletos; 

• O apagamento ou a limitação do tratamento dos seus dados pessoais;

• A oposição ou revogação do seu consentimento;

• A portabilidade dos seus dados pessoais.

Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possamos assegurar a  
eficácia dos seus direitos. Poderá ser-lhe solicitado que faça prova da sua identidade de modo a assegu-
rar que a partilha dos dados pessoais apenas é feita com o seu titular.

Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a obrigações legais) o seu pedido  
não poderá ser imediatamente satisfeito. De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse 
sentido, no prazo de um mês a partir do momento em que o pedido for efetuado. Tem ainda o direito de 
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Protecção  de Dados (CNDP): https://www.cn-
pd.pt/. 

Os seus dados serão conservados para esta finalidade durante a vigência da marca FORUM CRIATIVA.

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados declara ainda, expressa 
e irrevogavelmente, ceder à FORUM CRIATIVA os direitos sobre a sua imagem, em ações para as quais 
venha a ser selecionado e nas quais venha a participar, autorizando, expressamente, que a mesma possa 
ser utilizada e reproduzida, total ou parcialmente, pela FORUM CRIATIVA e pelos seus clientes, em 
fotografias, ilustrações, vídeos, animações, panfletos, site, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin e 
demais redes sociais/profissionais existentes à data ou que venham a existir no futuro, para fins promo-
cionais e de divulgação no âmbito da sua atividade comercial e outras ligadas à área de promoção de 
eventos, assim como em campanhas de divulgação de outras atividades ligadas à FORUM CRIATIVA. A 
cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O cancelamento da 
presente autorização pode ser solicitado à FORUM CRIATIVA, a qualquer momento, de forma expressa, 
produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a FORUM CRIATIVA o direito de 
imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de autorização. O 
cancelamento da referida autorização implica a exclusão automática da base de dados da FORUM CRIA-
TIVA e, consequentemente, de qualquer procedimento de recrutamento ou ações em curso. O 
cancelamento da presente autorização deverá ser comunicado através de email enviado para geral@fo-
rumcriativa.pt com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem” seguido do nome 
completo do titular dos dados pessoais.

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados declara ainda, expressa 
e irrevogavelmente, ter lido e possuir perfeito e integral conhecimento do código de conduta e normas 
de funcionamento interno da FORUM CRIATIVA, disponibilizado através de link no website, e que o 
aceita e irá cumprir na totalidade. Se, por qualquer motivo, o candidato não conseguir aceder ao referido 
código de conduta, deverá contactar os serviços da FORUM CRIATIVA, através do email geral@forumcri-
ativa.pt, com o assunto “falha no acesso ao código de conduta” seguido do nome completo do titular dos 
dados pessoais. O desconhecimento das normas em causa não constitui, em caso algum, justificação 
válida para a falta de cumprimento. 

Com a prestação de serviços à FORUM CRIATIVA, e/ou a cliente da mesma, o candidato assume ter 
perfeito e integral conhecimento de todas as regras e procedimento instituídos e que aos mesmos dará 
cumprimento. 

Gestão de reclamações e contactos 

Pode remeter-nos, através do website www.forumcriativa.pt, do endereço de e-mail geral@forumcriati-
va.pt ou do número de telefone +351 210 920 658  sugestões ou reclamações relativas aos serviços 
prestados pela FORUM CRIATIVA. Os seus dados pessoais serão tratados com base nos interesses 
legítimos da FORUM CRIATIVA. A FORUM CRIATIVA recolhe os seus dados para analisar e resolver a 
situação subjacente à sua sugestão ou reclamação.

A sua privacidade é muito importante para nós. A FORUM CRIATIVA, EVENTOS, PUBLICIDADE E 
MERCHANDISING, UNIPESSOAL, LDA. está comprometida com a  proteção dos dados pessoais 
que lhe são confiados. Por esse motivo, todo o tratamento de informação pessoal é procedido de acordo 
com a legislação aplicável: Regulamento (UE)  2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e a Lei n.º 58/2019, de 8 de junho.

Esta Política de Privacidade destina-se a descrever quem somos, para que finalidades podemos utilizar 
os seus dados, como os tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, 
bem como o modo de exercício dos seus direitos.

Quem somos?

Os seus dados serão tratados por FORUM CRIATIVA, EVENTOS, PUBLICIDADE E MERCHANDISING, 
UNIPESSOAL, LDA, melhor identificada pelo NIF nº 504001868 doravante designada por “FORUM 
CRIATIVA”, designação pela qual é conhecida e designada no presente documento. FORUM CRIATIVA é 
a Responsável pelo Tratamento de dados pessoais na aceção do RGPD.

Quais as finalidades e fundamentos de licitude para o tratamento dos seus dados pessoais e o que 
implica para si a cedência dos seus dados à FORUM CRIATIVA?

• Formulário de candidatura

A FORUM CRIATIVA necessita armazenar e proceder ao tratamento dos seus dados pessoais (elementos 
identificativos e imagens) para efeitos de recrutamento profissional, aceitando o titular dos mesmos que 
a FORUM CRIATIVA os disponibilize aos seus clientes para tal efeito. 

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados, declara, expressa-
mente, que autoriza a FORUM CRIATIVA, a utilizar os referidos dados, incluindo a sua imagem, para os 
fins inerentes a processos de candidaturas para recrutamento profissional. 

Para esta finalidade a FORUM CRIATIVA necessita proceder ao tratamento dos dados pessoais: Nome 
completo, género, data de nascimento, morada, e-mail, contacto telefónico, número do cartão de 
cidadão, número de beneficiário, NIF, nacionalidade, informações relativas a habilitações académicas e 
domínio de línguas, bem como características referentes à sua imagem.

Direito de oposição

Nos casos em que o tratamento de dados for efetuado para efeito dos interesses legítimos  prossegui-
dos pela FORUM CRIATIVA ou quando o tratamento de dados for efetuado com a finalidade de market-
ing direto, pode o titular, a qualquer altura, opor-se ao tratamento dos seus dados  pessoais.

Posso revogar o meu consentimento posteriormente?

Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, tem o direito de 
retirar consentimento em qualquer altura, embora essa revogação não comprometa a licitude do 
tratamento efetuado com base no consentimento previamente prestado. Caso pretenda retirar o seu 
consentimento, poderá contactar-nos através do email geral@forumcriativa.pt .

Posso revogar a autorização de cedência de direitos de imagem posteriormente?

A cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O cancelamento 
da presente autorização pode ser solicitado à FORUM CRIATIVA, a qualquer momento, de forma expres-
sa, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a FORUM CRIATIVA o direito 
de imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de autorização. 
O cancelamento da referida autorização implica a exclusão automática da base de dados da FORUM 
CRIATIVA e, consequentemente, de qualquer procedimento de recrutamento ou ações em curso. O 
cancelamento da presente autorização deverá ser comunicado através de email enviado parageral@fo-
rumcriativa.pt com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem” seguido do nome 
completo do titular dos dados pessoais.

Tem alguma dúvida?

Se permanecer com alguma dúvida relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, ou  
pretender exercer algum dos seus direitos, por favor contacte-nos: geral@forumcriativa.pt  

Ocasionalmente, a FORUM CRIATIVA poderá atualizar a Política de Privacidade. Aconselhamos que 
reveja periodicamente este documento para se manter atualizado. 
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Direito de acesso

O titular dos dados pessoais tem o direito a obter a confirmação sobre quais os dados pessoais  
que são ou não objeto de tratamento e, se for o caso, de aceder à informação que lhe diga  respeito.

Direito de retificação

O titular dos dados pessoais tem o direito de proceder à retificação dos dados inexatos ou  incomple-
tos que lhe digam respeito.

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”)

• O titular dos dados pessoais tem o direito de obter o apagamento dos seus dados, sem demora  
injustificada, quando se aplique, designadamente, um dos seguintes motivos:

• Os dados pessoais deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamen-
to;

• O titular retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o tratamento é 
baseado no consentimento) e não existir outro fundamento de licitude para o referido tratamento;

• O titular se oponha ao tratamento e não existam interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o 
tratamento.

Direito à limitação do tratamento

O titular dos dados tem o direito de obter a limitação do tratamento, quando seja aplicável,  designada-
mente, uma das seguintes situações:

• Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita a FORUM CRIATIVA verifi-
car a sua exatidão;

• O tratamento de dados for lícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e 
solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização;

• A FORUM CRIATIVA já não necessitar dos dados pessoais para finalidades de tratamento que lhe deu 
origem, mas esses dados sejam requeridos para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito 
num processo judicial.

Direito de portabilidade dos dados

Se o tratamento depender do consentimento do titular dos dados e esse consentimento tiver  
sido prestado por meios automatizados, o titular dos dados tem o direito a receber os dados  
pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido, num formato estruturado, de uso  corrente e 
de leitura automática.

Para esta finalidade a FORUM CRIATIVA necessita proceder ao tratamento dos dados pessoais: Nome 
completo, Contacto telefónico, Email e, quando aplicável, morada e NIF.

Os seus dados serão conservados para esta finalidade durante o tempo necessário e adequado à 
resolução da sua questão.

A minha informação será partilhada?

A sua informação pessoal poderá ser divulgada a entidades terceiras nos seguintes casos:

Clientes: Os seus dados pessoais (elementos identificativos e imagem), bem como os direitos sobre a sua 
imagem, poderão ser partilhados com os clientes para efeitos de processos de candidatura e recrutamen-
to profissional. 

Prestadores de serviços:  Os seus dados pessoais poderão ser partilhados a empresas subcontratadas 
pela FORUM CRIATIVA, nomeadamente para o alojamento do website, alojamento de correio eletrónico, 
empresas transportadoras, softwares de gestão de contactos, processos e projectos, via chat Messenger, 
email, chat Instagram, contacto telefónico, contacto presencial.

Estas empresas terceiras apenas têm acesso aos seus dados pessoais na medida do necessário para a 
execução e prestação do serviço em causa.

Os dados pessoais poderão ainda ser acedidos por auditores, entidades administrativas ou judiciais 
competentes para o cumprimento de uma obrigação legal da FORUM CRIATIVA. Os seus dados apenas 
serão tratados dentro do espaço da União Europeia.

Quais são os meus direitos?

A qualquer momento, poderá solicitar-nos:

• O acesso aos seus dados pessoais;

• A retificação dos seus dados pessoais, que estejam inexatos ou incompletos; 

• O apagamento ou a limitação do tratamento dos seus dados pessoais;

• A oposição ou revogação do seu consentimento;

• A portabilidade dos seus dados pessoais.

Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possamos assegurar a  
eficácia dos seus direitos. Poderá ser-lhe solicitado que faça prova da sua identidade de modo a assegu-
rar que a partilha dos dados pessoais apenas é feita com o seu titular.

Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a obrigações legais) o seu pedido  
não poderá ser imediatamente satisfeito. De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse 
sentido, no prazo de um mês a partir do momento em que o pedido for efetuado. Tem ainda o direito de 
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Protecção  de Dados (CNDP): https://www.cn-
pd.pt/. 

Os seus dados serão conservados para esta finalidade durante a vigência da marca FORUM CRIATIVA.

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados declara ainda, expressa 
e irrevogavelmente, ceder à FORUM CRIATIVA os direitos sobre a sua imagem, em ações para as quais 
venha a ser selecionado e nas quais venha a participar, autorizando, expressamente, que a mesma possa 
ser utilizada e reproduzida, total ou parcialmente, pela FORUM CRIATIVA e pelos seus clientes, em 
fotografias, ilustrações, vídeos, animações, panfletos, site, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin e 
demais redes sociais/profissionais existentes à data ou que venham a existir no futuro, para fins promo-
cionais e de divulgação no âmbito da sua atividade comercial e outras ligadas à área de promoção de 
eventos, assim como em campanhas de divulgação de outras atividades ligadas à FORUM CRIATIVA. A 
cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O cancelamento da 
presente autorização pode ser solicitado à FORUM CRIATIVA, a qualquer momento, de forma expressa, 
produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a FORUM CRIATIVA o direito de 
imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de autorização. O 
cancelamento da referida autorização implica a exclusão automática da base de dados da FORUM CRIA-
TIVA e, consequentemente, de qualquer procedimento de recrutamento ou ações em curso. O 
cancelamento da presente autorização deverá ser comunicado através de email enviado para geral@fo-
rumcriativa.pt com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem” seguido do nome 
completo do titular dos dados pessoais.

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados declara ainda, expressa 
e irrevogavelmente, ter lido e possuir perfeito e integral conhecimento do código de conduta e normas 
de funcionamento interno da FORUM CRIATIVA, disponibilizado através de link no website, e que o 
aceita e irá cumprir na totalidade. Se, por qualquer motivo, o candidato não conseguir aceder ao referido 
código de conduta, deverá contactar os serviços da FORUM CRIATIVA, através do email geral@forumcri-
ativa.pt, com o assunto “falha no acesso ao código de conduta” seguido do nome completo do titular dos 
dados pessoais. O desconhecimento das normas em causa não constitui, em caso algum, justificação 
válida para a falta de cumprimento. 

Com a prestação de serviços à FORUM CRIATIVA, e/ou a cliente da mesma, o candidato assume ter 
perfeito e integral conhecimento de todas as regras e procedimento instituídos e que aos mesmos dará 
cumprimento. 

Gestão de reclamações e contactos 

Pode remeter-nos, através do website www.forumcriativa.pt, do endereço de e-mail geral@forumcriati-
va.pt ou do número de telefone +351 210 920 658  sugestões ou reclamações relativas aos serviços 
prestados pela FORUM CRIATIVA. Os seus dados pessoais serão tratados com base nos interesses 
legítimos da FORUM CRIATIVA. A FORUM CRIATIVA recolhe os seus dados para analisar e resolver a 
situação subjacente à sua sugestão ou reclamação.

A sua privacidade é muito importante para nós. A FORUM CRIATIVA, EVENTOS, PUBLICIDADE E 
MERCHANDISING, UNIPESSOAL, LDA. está comprometida com a  proteção dos dados pessoais 
que lhe são confiados. Por esse motivo, todo o tratamento de informação pessoal é procedido de acordo 
com a legislação aplicável: Regulamento (UE)  2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e a Lei n.º 58/2019, de 8 de junho.

Esta Política de Privacidade destina-se a descrever quem somos, para que finalidades podemos utilizar 
os seus dados, como os tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, 
bem como o modo de exercício dos seus direitos.

Quem somos?

Os seus dados serão tratados por FORUM CRIATIVA, EVENTOS, PUBLICIDADE E MERCHANDISING, 
UNIPESSOAL, LDA, melhor identificada pelo NIF nº 504001868 doravante designada por “FORUM 
CRIATIVA”, designação pela qual é conhecida e designada no presente documento. FORUM CRIATIVA é 
a Responsável pelo Tratamento de dados pessoais na aceção do RGPD.

Quais as finalidades e fundamentos de licitude para o tratamento dos seus dados pessoais e o que 
implica para si a cedência dos seus dados à FORUM CRIATIVA?

• Formulário de candidatura

A FORUM CRIATIVA necessita armazenar e proceder ao tratamento dos seus dados pessoais (elementos 
identificativos e imagens) para efeitos de recrutamento profissional, aceitando o titular dos mesmos que 
a FORUM CRIATIVA os disponibilize aos seus clientes para tal efeito. 

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais facultados, declara, expressa-
mente, que autoriza a FORUM CRIATIVA, a utilizar os referidos dados, incluindo a sua imagem, para os 
fins inerentes a processos de candidaturas para recrutamento profissional. 

Para esta finalidade a FORUM CRIATIVA necessita proceder ao tratamento dos dados pessoais: Nome 
completo, género, data de nascimento, morada, e-mail, contacto telefónico, número do cartão de 
cidadão, número de beneficiário, NIF, nacionalidade, informações relativas a habilitações académicas e 
domínio de línguas, bem como características referentes à sua imagem.

Direito de oposição

Nos casos em que o tratamento de dados for efetuado para efeito dos interesses legítimos  prossegui-
dos pela FORUM CRIATIVA ou quando o tratamento de dados for efetuado com a finalidade de market-
ing direto, pode o titular, a qualquer altura, opor-se ao tratamento dos seus dados  pessoais.

Posso revogar o meu consentimento posteriormente?

Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, tem o direito de 
retirar consentimento em qualquer altura, embora essa revogação não comprometa a licitude do 
tratamento efetuado com base no consentimento previamente prestado. Caso pretenda retirar o seu 
consentimento, poderá contactar-nos através do email geral@forumcriativa.pt .

Posso revogar a autorização de cedência de direitos de imagem posteriormente?

A cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O cancelamento 
da presente autorização pode ser solicitado à FORUM CRIATIVA, a qualquer momento, de forma expres-
sa, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a FORUM CRIATIVA o direito 
de imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de autorização. 
O cancelamento da referida autorização implica a exclusão automática da base de dados da FORUM 
CRIATIVA e, consequentemente, de qualquer procedimento de recrutamento ou ações em curso. O 
cancelamento da presente autorização deverá ser comunicado através de email enviado parageral@fo-
rumcriativa.pt com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem” seguido do nome 
completo do titular dos dados pessoais.

Tem alguma dúvida?

Se permanecer com alguma dúvida relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, ou  
pretender exercer algum dos seus direitos, por favor contacte-nos: geral@forumcriativa.pt  

Ocasionalmente, a FORUM CRIATIVA poderá atualizar a Política de Privacidade. Aconselhamos que 
reveja periodicamente este documento para se manter atualizado. 
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