
 
Anexo II - Consentimento  

Dados da criança:  

Nome e apelido: ……………………………………………………………………..  

Data de nascimento: …………………………………………………………………… 

 

Informação pai/mãe/responsável: 

Nome e apelido: ………………………………………………………………………………………….. 

Cartão de Cidadão: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Ao assinar este documento, autorizo o (a) ___________________________ a participar no 
concurso DXC Code Challenge. 

Autorizo a DXC Technology a utilizar o material fotográfico e audiovisual das atividades 
levadas a cabo na empresa relacionadas com esta iniciativa. As imagens podem ser utilizadas 
para:  

- Divulgação de atividades e eventos através do website, blogue e redes sociais da empresa.  

- Uso interno em arquivo. 

- Documentos e material gráfico tais como cartazes, brochuras e manuais referentes a este 
evento.  

A DXC Technology compromete-se a que a utilização destas imagens não prejudique em caso algum a 
honra e a privacidade do menor, nem seja contrária aos interesses dos menores, respeitando os 
regulamentos sobre proteção de dados, imagem e proteção legal dos menores.  

Os dados pessoais apenas serão conservados pela DXC pelo período de tempo necessário para a 
finalidade acima, em conformidade com critérios legais e regulamentares, de necessidade e minimização 
do prazo de conservação, e que não excederá um ano após o término da iniciativa. 

Declaro ainda que tomei conhecimento dos termos e condições aplicáveis ao tratamento dos dados 
pessoais, para a finalidade acima, pela DXC, nos termos descritos na Política de Privacidade da DXC, que 
se encontra disponível, para consulta, em https://dxc.com/us/en/privacy, a qual consultei previamente, 
tendo sido informado que poderei, a qualquer momento, retirar o consentimento. 

Compreendo que poderei, nos termos da legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais, 
exercer os direitos de acesso, retificação, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e apagamento 
(“direito a ser esquecido”) dos dados pessoais, de forma livre, sem restrições e gratuitamente, bem como, 
caso entenda ter existido uma infração aos meus direitos, apresentar reclamação à Comissão Nacional de 
Proteção de Dados. 

Para este efeito e para quaisquer questões adicionais que possa ter relativas ao tratamento dos dados 
pessoais do menor, fui informado que poderei contactar a DXC, através dos dados de contacto habituais. 

Assinatura …………………………………….. 

 

A (dia)………….. de (mês)……..……….. de (ano)……………..  

https://dxc.com/us/en/privacy

