PRÉMIO PEDRO MATOS
BOLETIM DE CANDIDATURA
Candidatura Nº:

(A preencher pela Organização)

Dados do Trabalho:
Título:
Nº de Páginas:

(máximo de 10 páginas)

Instituição de Ensino:
Escola:
Morada:

Código Postal:
Nome Completo do(s) Estudante(s):

Ano de Escolaridade:

Estudante 1:
Estudante 2:
Estudante 3:
Nome Completo do Professor Orientador:
Professor:
Contactos da Escola e/ou Professor Orientador:
Telefone(s):
E-mail(s):
Material Interativo:
Descrição:

(Ao boletim de candidatura deverão estar anexos três cópias do trabalho, um exemplar do poster A2, o material
interativo e/ou de reprodução experimental produzido, a declaração do estabelecimento de ensino e os anexos
1, 2 e 3 que constam deste documento)

Anexo 1 – A ser assinado pelos estudantes

1. Os dados pessoais recolhidos através deste formulário, destinam-se a ser exclusivamente tratados pela instituição
de ensino, no âmbito das suas atribuições, tendo como finalidade constituir o processo de inscrição na 11.ª edição
do Prémio Pedro Matos.
2. O titular dos dados tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, bem como, dentro dos limites da legislação,
de os alterar, opor-se ao respetivo tratamento, decidir sobre o tratamento automatizado dos mesmos, retirar o
consentimento e exercer os demais direitos. Caso retire o seu consentimento, tal não compromete a licitude do
tratamento efetuado até essa data. Tem igualmente o direito de ser notificado, nos termos previstos na Lei, caso
ocorra uma violação dos seus dados pessoais, podendo reclamar perante a(s) autoridade(s).
3. Para obter mais informação dos direitos que lhe assistem na qualidade de titular de dados, pode consultar a
Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais do Politécnico de Leiria em www.ipleiria.pt e as Regras da
Garantia de Privacidade no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt/.
Neste âmbito, declaro que:
☐ Tomei conhecimento dos pontos 1 a 3.
☐ Autorizo o tratamento dos meus dados para a finalidade referida em 1.
☐ Tomo conhecimento que sempre que os meus dados pessoais forem tratados para outro fim será solicitado o
meu consentimento explícito para esse tratamento e receberei informação sobre as finalidades específicas,
determinadas, explícitas e legítimas.
Assinaturas dos Estudantes:

Anexo 2 – Declaração
(Deve ser assinada pelo encarregado de educação de cada um dos estudantes, se
necessário deve imprimir várias cópias deste anexo)
Autorização para participação no Concurso “Prémio Pedro Matos/Prémio Pedro Matos Júnior”
Eu,________________________________________________, na qualidade de encarregado de educação/
representante legal do menor ________________________________________, aluno(a) do ____ano de
escolaridade da Escola ______________________________________, autorizo-o(a) a participar no concurso
“Prémio Pedro Matos/ Prémio Pedro Matos Júnior” organizado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico de Leiria.
Dou, ainda, o meu consentimento para que o(a) menor acima identificado(a) ceda os dados pessoais requeridos no
Boletim de Candidatura, para as finalidades de inscrição e participação no Concurso promovido pelo Instituto
Politécnico de Leiria “Prémio Pedro Matos/Prémio Pedro Matos Júnior“ e ainda para que esta entidade proceda ao
seu tratamento, conforme os termos e condições da Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais do
Politécnico de Leiria constante no site www.ipleiria.pt e nas “Regras da Garantia de Privacidade” no site
http://premiopedromatos.ipleiria.pt/, que aceito.
Considerando que no âmbito da sessão pública de entrega do prémio poderão ser recolhidas fotografias para fins
informativos, dos professores distinguidos e dos alunos premiados, que serão divulgadas no site
http://premiopedromatos.ipleiria.pt/:
(escolha opcional)
☐ Dou o meu consentimento para que sejam recolhidas fotos, do meu educando/representado no âmbito da sessão
pública de entrega do prémio e para a sua divulgação no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt/.
☐ Não dou o meu consentimento para que sejam recolhidas fotos, do meu educando/representado no âmbito da
sessão pública de entrega do prémio e para a sua divulgação no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt/.
Mais declaro, que concordo com as “Regras da Garantia de Privacidade” a seguir descritas, aplicáveis à atividade.
______________, ____ de _______________ de 2019
Assinatura do Encarregado de Educação/Representante Legal: ________________________

Regras da Garantia de Privacidade
O concurso Prémio Pedro Matos/Pedro Matos Júnior, organizado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécni co de Leiria, tem como
objetivo fomentar a criatividade e o interesse pela Matemática nas suas aplicações, bem como despontar novos jovens talentos.
No âmbito do procedimento de pré-inscrição e inscrição no concurso são recolhidos dados pessoais dos alunos participantes assim como dos professores
orientadores, que se cingem aos constantes nos formulários inseridos no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt, para o efeito.
Os dados serão tratados de acordo com a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais do Politécnico de Leiria e de acordo com as presentes Regras
da Garantia de Privacidade inseridas no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt, apenas com o propósito de cumprir as finalidades do concurso,
nomeadamente a participação dos inscritos e a atribuição dos prémios ou distinções conforme definido no Regulamento do Prémio Pedro Matos.
Entidade Responsável pelo Tratamento
A entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais constantes nos formulários inerentes à participação no Concurso “Prémio Pedro
Matos/Prémio Pedro Matos Júnior” é o Politécnico de Leiria.
Responsabilidade pela introdução dos dados pessoais
Ao introduzirem os seus dados pessoais no site os participantes estão a assumir que são os seus legítimos titulares ou que o fazem com o expresso e prévio
consentimento dos seus encarregados de educação/representantes legais ou de terceiros.
Para formalizar o consentimento no processo deverão os participantes utilizar as minutas anexas ao Boletim de Candidatura, se ndo da sua exclusiva
responsabilidade a sua obtenção e junção ao processo.
Dados Recolhidos no Formulário de Pré-Inscrição
Os dados recolhidos no formulário pré-inscrição (nomes dos alunos participantes, ano de escolaridade, nome do professor, telefone e e-mail de contacto)
destinam-se à organização do processo administrativo que constitui ao Concurso para concessão do “Prémio Pedro Matos/Prémio Pedro Matos Júnior”.
Os dados recolhidos no formulário pré-inscrição são remetidos para uma conta de e-mail do domínio ipleiria, à qual têm acesso restrito as pessoas diretamente
ligadas à organização do evento.

Dados Recolhidos no Boletim de Candidatura e Anexos
Os dados recolhidos no Boletim de Candidatura e Anexos (nomes dos alunos participantes, ano de escolaridade, nome do professor, telefone e e-mail de
contacto, nomes dos encarregados de educação/representantes legais e assinaturas, o nome do Diretor da Escola) destinam-se a efetivar a inscrição e
organização do processo administrativo que constitui o Concurso para atribuição do “Prémio Pedro Matos/Prémio Pedro Matos Júnior”.
A recolha dos dados do Boletim de Candidatura e Anexos é obrigatória sendo que a recusa do seu preenchimento inviabiliza a participação no Concurso do
Prémio Pedro Matos/Prémio Pedro Matos Júnior.
Recolha de Fotografias
No âmbito da sessão pública de entrega dos prémios poderão ser recolhidas fotografias para fins informativos, dos professores distinguidos, dos alunos
premiados e dos trabalhos, que serão divulgadas no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt.
As fotografias preservarão a intimidade e o bom nome dos visados ou dos autores dos trabalhos.
Cedência de Dados
Os dados pessoais recolhidos não serão cedidos ou comunicados a terceiros, sem prejuízo das obrigações legais previstas na legislação vigente.
Tempo de Conservação
Os dados dos participantes serão conservados após a data de entrega dos prémios, pelo período de tempo limitado ao cumprimento dos objetivos pedagógicos
do projeto.
Direito de Acesso e retirada do Consentimento
Os titulares dos dados pessoais têm, a todo o tempo, o direito de acesso, bem como dentro dos limites da legislação, o direito de retificação ou apagamento
dos seus dados, a opor-se ao tratamento e a retirar o consentimento e a exercer os demais direitos previstos na legislação vigente, fazendo uma comunicação
escrita para o Instituto Politécnico de Leiria, Rua General Norton de Matos, Leiria, ou através do e-mail dpo@ipleiria.pt.
Caso o consentimento seja retirado, tal não compromete a licitude do tratamento de dados efetuado com base no consentimento prévio que foi dado.
Direito de Reclamar
O titular dos dados pessoais tem o direito de reclamar quanto a qualquer questão atinente ao tratamento dos seus dados junto do responsável pelo tratamento
de dados ou da entidade de controlo CNPD.

Anexo 3 – Declaração
(Deve ser assinada pelo Professor)
Concurso “Prémio Pedro Matos/ Prémio Pedro Matos Júnior”
Eu,___________________________________________________,

professor

dos

estudantes

____________________________________________,_________________________________

e____________

__________________, na Escola __________________________________, no âmbito da sua participação no
concurso “Prémio Pedro Matos/ Prémio Pedro Matos Júnior” organizado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Leiria, dou o meu consentimento para que o(s) participantes acima identificado(s) cedam
os meus dados pessoais, (nome, telefone e email), requeridos no Boletim de Candidatura para as finalidades de
inscrição e participação no concurso e ainda para que esta entidade proceda ao seu tratamento, conforme os
termos e condições da Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais do Politécnico de Leiria constante
no site www.ipleiria.pt e nas “Regras da Garantia de Privacidade” no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt/, que
aceito.
Considerando que no âmbito da sessão pública de entrega do prémio poderão ser recolhidas fotografias para fins
informativos, dos professores distinguidos e dos alunos premiados, que serão divulgadas no site
http://premiopedromatos.ipleiria.pt/:
(escolha opcional)
☐ Dou o meu consentimento para ser fotografado no âmbito da sessão pública de entrega do prémio e, ainda, para
a sua divulgação no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt/.
☐ Não dou o meu consentimento para ser fotografado no âmbito da sessão pública de entrega do prémio e, ainda,
para a sua divulgação no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt/.
Mais declaro, que concordo com as “Regras da Garantia de Privacidade” a seguir descritas, aplicáveis à atividade.
______________, ____ de _______________ de 2019
Assinatura do Professor:________________________________________________________
Regras da Garantia de Privacidade
O concurso Prémio Pedro Matos/Pedro Matos Júnior, organizado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécni co de Leiria, tem como
objetivo fomentar a criatividade e o interesse pela Matemática nas suas aplicações, bem como despontar novos jovens talentos.
No âmbito do procedimento de pré-inscrição e inscrição no concurso são recolhidos dados pessoais dos alunos participantes assim como dos professores
orientadores, que se cingem aos constantes nos formulários inseridos no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt, para o efeito.
Os dados serão tratados de acordo com a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais do Politécnico de Leiria e de acordo com as presentes Regras
da Garantia de Privacidade inseridas no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt, apenas com o propósito de cumprir as finalidades do concurso,
nomeadamente a participação dos inscritos e a atribuição dos prémios ou distinções conforme definido no Regulamento do Prémio Pedro Matos.

Entidade Responsável pelo Tratamento
A entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais constantes nos formulários inerentes à participação no Co ncurso “Prémio Pedro
Matos/Prémio Pedro Matos Júnior” é o Politécnico de Leiria.
Responsabilidade pela introdução dos dados pessoais
Ao introduzirem os seus dados pessoais no site os participantes estão a assumir que são os seus legítimos titulares ou que o fazem com o expresso e prévio
consentimento dos seus encarregados de educação/representantes legais ou de terceiros.
Para formalizar o consentimento no processo deverão os participantes utilizar as minutas anexas ao Boletim de Candidatura, sendo da sua exclusiva
responsabilidade a sua obtenção e junção ao processo.

Dados Recolhidos no Formulário de Pré-Inscrição
Os dados recolhidos no formulário pré-inscrição (nomes dos alunos participantes, ano de escolaridade, nome do professor, telefone e e-mail de contacto)
destinam-se à organização do processo administrativo que constitui ao Concurso para concessão do “Prémio Pedro Matos/Prémio Pedro Matos Júnior”.
Os dados recolhidos no formulário pré-inscrição são remetidos para uma conta de e-mail do domínio ipleiria, à qual têm acesso restrito as pessoas diretamente
ligadas à organização do evento.
Dados Recolhidos no Boletim de Candidatura e Anexos
Os dados recolhidos no Boletim de Candidatura e Anexos (nomes dos alunos participantes, ano de escolaridade, nome do professor, telefone e e-mail de
contacto, nomes dos encarregados de educação/representantes legais e assinaturas, o nome do Diretor da Escola) destinam -se a efetivar a inscrição e
organização do processo administrativo que constitui o Concurso para atribuição do “Prémio Pedro Matos/Prémio Pedro Matos Júnior”.
A recolha dos dados do Boletim de Candidatura e Anexos é obrigatória sendo que a recusa do seu preenchimento inviabili za a participação no Concurso do
Prémio Pedro Matos/Prémio Pedro Matos Júnior.
Recolha de Fotografias
No âmbito da sessão pública de entrega dos prémios poderão ser recolhidas fotografias para fins informativos, dos professores distinguidos, dos alunos
premiados e dos trabalhos, que serão divulgadas no site http://premiopedromatos.ipleiria.pt.
As fotografias preservarão a intimidade e o bom nome dos visados ou dos autores dos trabalhos.
Cedência de Dados
Os dados pessoais recolhidos não serão cedidos ou comunicados a terceiros, sem prejuízo das obrigações legais previstas na legislação vigente.
Tempo de Conservação
Os dados dos participantes serão conservados após a data de entrega dos prémios, pelo período de tempo limitado ao cumprimento dos objetivos pedagógicos
do projeto.
Direito de Acesso e retirada do Consentimento
Os titulares dos dados pessoais têm, a todo o tempo, o direito de acesso, bem como dentro dos limites da legislação, o direito de retificação ou apagamento
dos seus dados, a opor-se ao tratamento e a retirar o consentimento e a exercer os demais direitos previstos na legislação vigente, fazendo uma comunicação
escrita para o Instituto Politécnico de Leiria, Rua General Norton de Matos, Leiria, ou através do e-mail dpo@ipleiria.pt.
Caso o consentimento seja retirado, tal não compromete a licitude do tratamento de dados efetuado com base no consentimento prévio que foi dado.
Direito de Reclamar
O titular dos dados pessoais tem o direito de reclamar quanto a qualquer questão atinente ao tratamento dos seus dados junto do responsável pelo tratamento
de dados ou da entidade de controlo CNPD.

