DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE FOTOGRAFIAS E IMAGENS DE VÍDEO

Para participar no concurso “Queres ser o próximo Make up Artist de Portugal?”, eu declaro expressamente
autorizar que as fotografias e vídeos com a minha imagem, captadas pela NYX Professional Make up,
pertencente a L’Oréal Portugal Unipessoal Lda, com sede na Rua Dr. António Loureiro Borges nº7, Miraflores,
1495-131 Algés NIPC nº 500250839 e pela P&C – Perfumes & Companhia, S.A., com sede na Rua Fernando
Pessoa 224, Manique de Baixo, 2785-264 São Domingos de Rana (de ora em diante designadas por
“Empresas”), com o meu consentimento, no âmbito do concurso “Queres ser o próximo Make up Artist de
Portugal?”, sejam utilizadas em qualquer tipo de suporte ou publicação para efeitos institucionais, incluindo, que
sejam mantidas e armazenadas no banco/ficheiro de fotografias e imagens de ambas as Empresas e que sejam
usadas para publicidade institucional das Empresas, promoção e divulgação nas plataformas de divulgação do
concurso e das duas marcas bem como a utilização da sua imagem e dados para efeitos promocionais e, bem
assim, para publicação no sítio da internet das Empresas, bem como noutras páginas das Empresas e em sítios
de parceiros, desde que a respetiva utilização não ultrapasse o referido âmbito institucional.
Mais declaro reconhecer que:
i.

As fotografias e imagens de vídeo podem ser comunicadas pelas Empresas a outras empresas dos mesmos
grupos empresariais para as finalidades acima indicadas. Quando as referidas comunicações impliquem
uma transferência para Países terceiros, as Empresas levarão a cabo tais transferências tendo por base as
decisões de adequação da Comissão Europeia existentes ou, caso não existam, ao abrigo de garantias
adequadas por meio de utilização das Cláusulas Contratuais tipo da Comissão Europeia. Poderão ser
solicitadas às Empresas, cópias dos referidos instrumentos normativos.

ii.

As fotografias e imagens de vídeo de onde conste exclusivamente a minha imagem serão apenas mantidas
e utilizadas pelas Empresas pelo período de tempo em que se mantiver em vigor a atualidade e relevância
do contacto entre mim e as Empresas. As Empresas podem, porém, conservar e utilizar eventuais
fotografias ou imagens de vídeo de grupo ou nas quais a minha imagem ou fotografia apenas conste a título
acessório, no âmbito de imagens globais.

iii.

Mediante solicitação às Empresas, tenho direito de receber as fotografias e imagens de vídeo de onde
conste exclusivamente a minha imagem num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática.
Tal não se aplica a fotografias ou imagens de vídeo que incluam a imagem de terceiros, nem a qualquer
vídeo ou registo de som de eventos cujo conteúdo seja considerado confidencial pelas Empresas.

iv.

Tenho direito de acesso às fotografias e imagens de vídeo de onde conste exclusivamente a minha imagem,
bem como à limitação do respetivo tratamento, nos termos previstos na legislação de proteção de dados
pessoais aplicável, através de envio de comunicação para apoio.consumidor.pt@loreal.com e
clientes@perfumesecompanhia.pt. O direito à limitação do tratamento não prejudica a manutenção do
tratamento de fotografias ou imagens de vídeo de grupo ou nas quais a minha imagem ou fotografia apenas
conste a título acessório, no âmbito de imagens globais.

v.

Tenho direito ao apagamento das fotografias e imagens de vídeo de onde conste exclusivamente a minha
imagem nos casos previstos na legislação aplicável, nomeadamente, caso retire o meu consentimento
através

do

envio

de

comunicação

para

apoio.consumidor.pt@loreal.com

e

clientes@perfumesecompanhia.pt. A remoção do consentimento não compromete a licitude do tratamento
com base no consentimento previamente prestado, nem impede a manutenção por parte das Empresas das
fotografias e imagens de vídeo de grupo ou nas quais a minha imagem ou fotografia apenas conste a título
acessório, no âmbito de imagens globais.
O presente consentimento é prestado de forma voluntária, informada, esclarecida e livre, compreendendo todas
as possibilidades de utilização e publicações aqui previstas, pelo que ao aceitar a presente declaração presto o
meu consentimento expresso à utilização das minhas fotografias, vídeos e imagens nos termos acima descritos,
para efeitos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e demais legislação de Proteção de Dados
Pessoais e do Artigo 79.º do Código Civil.
Lisboa, 1 de Setembro de 2019

