Conferência dos 10 anos do CAPDC
Centro de Investigação de Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal (CIDEFF)
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL)

Ficha de Inscrição
Os dados pessoais recolhidos serão tratados e armazenados pelo Círculo dos Advogados Portugueses
de Direito da Concorrência (“Responsável pelo Tratamento”), com sede na R. das Portas de Santo
Antão, n.º 89, freguesia de Santa Justa, em Lisboa, Portugal, e com o número de pessoa coletiva
508885540, agindo na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados.
Os dados pessoais serão tratados para efeitos de registo e pagamento. Com o consentimento do
participante (ao assinalar cada opção selecionada), os seus dados poderão ser ulteriormente tratados
para as seguintes finalidades:
Preparação e realização de inquéritos sobre a qualidade e a satisfação;
Gestão e resposta a reclamações e pedidos.
Para estes efeitos, o Responsável pelo Tratamento, com o consentimento do participante, procederá
à recolha e tratamento dos dados pessoais relativos à sua identificação, cargo e organização, e bem
assim das informações necessárias para confirmar o pagamento integral da taxa de inscrição.
Além disso, o Responsável pelo Tratamento poderá igualmente efetuar filmagens e gravações durante
o congresso. Por conseguinte, o Responsável pelo Tratamento poderá registar imagens e vozes dos
participantes. Ao aceitar os termos deste consentimento, o participante autoriza o Responsável pelo
Tratamento, sem encargos, a efetuar filmagens e gravações (vídeo ou fotografias) nas quais o
participante surja, autorizando ainda a sua divulgação em plataformas digitais institucionais, sítios
Web, media sociais, no sítio Web do congresso ou em publicações (em papel ou em formato digital).
Os vídeos e fotografias acima referidos podem, se necessário, ser objeto de adaptações e alterações
por qualquer meio.
Os campos assinalados com um [!] são obrigatórios. A não disponibilização dos dados exigidos impede
a conclusão da inscrição. Para as finalidades acima identificadas, o Responsável pelo Tratamento pode,
nos termos de contratos sobre o tratamento de dados em vigor, transmitir os dados do participante a
subcontratantes (incluindo a programadores de aplicações e prestadores de serviços de manutenção,
a fornecedores de tecnologias da informação, a agências de marketing e comunicações ou às
autoridades competentes nos termos da lei).
O Responsável pelo Tratamento pode igualmente transferir dados para entidades situadas em países
terceiros (ou seja, no exterior da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu) para as finalidades
acima identificadas. Nessa eventualidade, o Responsável pelo Tratamento assegura ter implementado
garantias apropriadas ou adequadas nos termos da lei aplicável.

Nos termos da lei aplicável, o participante pode, em qualquer momento, solicitar o acesso aos seus
dados pessoais, bem como a sua retificação, apagamento, limitação ao tratamento ou portabilidade,
ou opor-se ao tratamento mediante pedido escrito dirigido ao Responsável pelo Tratamento através
do endereço de correio eletrónico geral@capdc.pt. O participante pode igualmente solicitar
informações sobre os meios de obtenção de cópia das garantias adotadas para transferir os dados, ou
informações sobre onde as mesmas foram disponibilizadas. Além disso, o participante pode, pelos
mesmos meios, retirar o seu consentimento ao tratamento dos dados para as finalidades indicadas.
Nos termos da lei, o participante tem direito a retirar o seu consentimento em qualquer momento.
Contudo, tal não afeta o tratamento realizado até essa data com base num consentimento prévio.
Sem prejuízo de outras vias de recurso de natureza administrativa ou judicial, o participante tem
direito a apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou de
qualquer outra autoridade competente nos termos da lei, caso entenda que o tratamento dos seus
dados pelo Responsável pelo Tratamento viola o quadro legal vigente.
Os dados pessoais do participante serão armazenados pelo prazo de um ano a contar de 13 de abril
de 2019 (último dia da conferência).
Consinto por este meio no tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades acima referidas
e/ou assinaladas por mim, nos termos acima definidos.
Dados pessoais
Nome completo:
Nome conforme gostaria que constasse do seu crachá:
Sociedade de Advogados/Empresa/Organização/Instituição/Universidade:

Endereço:
Cidade:
Código Postal:
País:
Telefone:
Telemóvel:
Correio eletrónico:
Restrições alimentares:
Acessibilidade e necessidades especiais:

Rede de Contactos do CAPDC
Será disponibilizada aos participantes na conferência uma lista completa contendo o respetivo
nome, cargo e organização. Agradecemos que nos faculte as informações adicionais que quiser
partilhar com os participantes na conferência.

Gostaria que o meu endereço de correio eletrónico estivesse visível na lista de participantes
Sim / Não

Gostaria que o meu número de telefone estivesse visível na lista de participantes
Sim / Não

Perfil LinkedIn:

Curta nota biográfica:

