TERMO DE CONSENTIMENTO
Empresa Diário de Notícias, Lda.

Envie o Termo de Consentimento preenchido e assinado para malta@dnoticias.pt ou entregue na
Loja DN da Rua Dr. Fernão Ornelas 56 R/C, no Funchal, para que possamos publicar n’A Malta do Diário
dados do menor, fotograﬁas/vídeos e/ou desenhos do menor, fornecidos ou captados pelo DIÁRIO.

Nome Completo do Menor

Data de Nascimento

/
DD

/
MM

AAAA

Identiﬁcação do titular da responsabilidade parental do menor
Nome
Morada
Localidade

Código Postal

Telefone

Email

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Mediante assinatura do presente termo de consentimento, o pai/mãe/tutor do menor acima identiﬁcado
autoriza(m) (assinalar com um X os campos pretendidos):
A publicação nas edições d’A Malta do Diário em papel, no site www.dnoticias.pt e nos demais
suportes digitais pertencentes ao DIÁRIO, do nome, idade e data de nascimento do menor, bem
como das fotograﬁas e desenhos fornecidos ao DIÁRIO ou captados pelo DIÁRIO para esta iniciativa.
O envio para a morada, e-mail e/ou telemóvel acima indicados, dirigido ao menor, e enquanto este
mantenha essa qualidade, de informação relativa a outras iniciativas do DIÁRIO dirigidas ao público
infantil e/ou juvenil.
Para efeitos de acreditação da legitimidade do titular do consentimento em relação ao menor (assinalar
com um X o campo pretendido):
Autorizo a conservação pelo DIÁRIO das cópias dos cartões de cidadão do menor
e do ora signatário, que junto envio/anexo.
OU

Desloco-me pessoalmente às instalações do DIÁRIO situadas na Rua Dr. Fernão de Ornelas, 56,
3.º andar, no Funchal, onde exibirei os comprovativos desta minha legitimidade.

Nome(s) Completo(s) do/a Pai/Mãe/Tutor do Menor

Assinatura(s)

Os dados pessoais fornecidos serão tratados de acordo com os termos e condições da Política de Proteção
de Dados e de Privacidade do DIÁRIO, que podem ser consultados em www.dnoticias.pt. Para exercer os
seus direitos em matéria de proteção de dados contacte protecaodedados@dnoticias.pt.

