
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Eu,  , com o nº de CC  , em nombre 
própio preencho o presente formulário de inscrição no concurso de fotografia “HELLO PHOTO” promovido pela 
empresa bio farmacêutica Sobi® com a especial colaboração da Associação Portuguesa de Hemofilia (APH)  
e declaro que as informações fornecidas são, na sua totalidade, verdadeiras. Além disso, certifico que as fotografias 
submetidas para participação são da minha autoria e que não existem direitos a favor de terceiros.

Certifico que li, entendi e que aceito o regulamento do concurso, com todas as condições constantes do mesmo,  
e que participo livremente neste concurso.

Título da fotografia Breve explicação da obra

PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL

1

2

3

DADOS DO AUTOR
Endereço: 
Cidade:  CP:  Telefone:  Email: 
              
Em:  DATA:  /  /  Assinatura: 

Por favor, assinale com um X a opção ou opções aplicáveis

   Ao assinar este formulário, declaro que li e aceito o regulamento deste concurso.

   Ao assinar este formulário, declaro que li e compreendi as informações sobre o tratamento dos dados pessoais que constam abaixo;

    Ao assinar este formulário declaro que consinto expressamente no tratamento da minha imagem e/ou da imagem do menor sobre o qual exerço 
o poder paternal, para fins de divulgação promocional, nos termos indicados abaixo.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
De acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, informamos que os dados pessoais fornecidos 
pelos participantes neste concurso serão tratados, diretamente ou em nome destas, pela Swedish Orphan Biovitrum S.L. e pela APH - Associação Portuguesa 
de Hemofilia e de Outras Coagulopatias Congénitas (“APH”), cujas sedes são respetivamente em Espanha e Portugal, na qualidade de responsáveis pelo tra-
tamento, com a finalidade de gerir adequadamente a sua participação no concurso e de difundir o mesmo, de acordo com o interesse legítimo das referidas 
entidades. Caso a fotografia a concurso inclua a sua imagem ou a de menores sobre os quais exerce o poder paternal, necessitamos do seu consentimento ex-
presso para divulgar a mesma para efeitos promocionais e de gestão do concurso no congresso da APH e nas nossas redes sociais (Facebook), sendo que neste 
último caso os dados serão partilhados com as entidades gestoras das redes sociais e poderão ser visualizados em todo o mundo. Iremos manter os seus dados 
pessoais por um período máximo de 1 ano após a realização do concurso. Caso não nos preste o seu consentimento ou se recuse a fornecer os dados pessoais 
necessários para a gestão adequada do concurso, não poderá participar no mesmo. Poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, limitação, revo-
gação do consentimento, apagamento e oposição mediante comunicação escrita, anexando cópia de um documento de identificação, endereçada ao seguinte 
correio eletrónico: mail.es@sobi.com . Poderá igualmente e apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados em www.cnpd.pt.


