Consentimento e Autorização

Pela presente, concedo expressamente o meu consentimento e autorização à Accenture, Consultores de
Gestão, S.A. com sede na Av. Eng.º Duarte Pacheco, Amoreiras, Torre 1, 16.º, Lisboa (daqui em diante
designada como “Accenture” e responsável pelo tratamento), para, usar de forma segura, no contexto do
evento organizado pela Accenture ao qual compareço, os meus seguintes dados pessoais em formato
audiovisual (que pode incluir vídeo e imagens como rosto e voz e outros dados pessoais como nome,
endereço de e-mail), sem qualquer pagamento à Accenture, sem que me seja devido pela Accenture o
pagamento de qualquer contrapartida e sem qualquer restrição ou condicionante ao meu consentimento
e à cedência dos meus direitos, para os seguintes fins:
• gravar, reproduzir, usar, exibir, expor, transmitir e distribuir, comunicar ao público e criar trabalhos
derivados desses materiais audiovisuais em qualquer suporte, sem limitação geográfica e pelo tempo
máximo permitido pela lei aplicável.
• transferir, recolher e arquivar o material audiovisual, pelo período máximo de 5 anos a contar da data
de outorga deste Consentimento e Autorização, sem prejuízo de a relação laboral ou profissional relativa
a prestação de serviços a favor da Accenture ou do seu grupo de sociedades, se extinga antes de decorrido
o referido período.
• marketing público global, promoção e uso publicitário pela Accenture, podendo tal uso incluir a
publicação de material audiovisual nos websites da Accenture (internos e externos), incluindo nas páginas
das redes sociais (como Facebook, Twitter ou LinkedIn, entre outras), plataformas de troca de media
online, como o YouTube e plataformas de comunicações internas, como a intranet da Accenture.
Compreendo que todas as pessoas que acedem a essas plataformas podem visualizar o conteúdo do
material audiovisual no qual foram incluidas as imagens cedidas sob este Consentimento e Autorização.
• processamento dos meus dados pessoais com a finalidade de me serem enviadas comunicações
comerciais através de qualquer meio, incluindo por meios eletrónicos, relacionadas com os serviços
oferecidos pela Accenture, com os eventos em que me tenha registado e, em geral, às atividades que a
Accenture realiza, que possam ser do meu interesse.
•

manutenção de registos de padrões de uso em e-mails e comunicações de notícias enviadas para
o meu e-mail, com a finalidade de melhorar os serviços da Accenture e de me ser fornecido um
melhor conteúdo, para o que são identificados os links por mim selecionados nas
correspondências eletrónicas que fornecem informações do meu perfil como utilizador e ajudam
a especificar os assuntos que são do meu maior interesse.

A Accenture não usará os meus dados pessoais para quaisquer finalidades que sejam incompatíveis com
as finalidades identificadas neste Consentimento e Autorização, a menos que tal seja exigido ou
autorizado por lei, autorizado por mim, ou seja do meu interesse vital (por exemplo, em caso de
emergência médica) fazê-lo.
A Accenture não transmitirá os meus dados pessoais a terceiros, exceto quando seja necessário para a
gestão do evento ou atividades nas quais esteja inscrito.

Os dados pessoais que a Accenture processa nos termos descritos neste Consentimento e Autorização
foram obtidos diretamente pela Accenture.
As informações aqui contidas relativamente aos meios mediante os quais a Accenture recolhe, utiliza e
transfere os meus dados pessoais, e os meus direitos relativos aos meus dados pessoais são regulados
pela Política de Privacidade da Accenture, que está disponível em www.accenture.com, tal como exigido
pelas Leis de proteção de dados pessoais aplicáveis.
A base legal para o tratamento dos meus dados pessoais é o consentimento, o qual é concedido por meio
deste Consentimento e Autorização.
A Accenture conservará os meus dados pessoais relacionados com o evento específico, de acordo com as
políticas aplicáveis da Accenture.

A Accenture conservará os meus dados pessoais quando for obrigada a fazê-lo por uma disposição legal à
qual esteja sujeita, e onde tal conservação seja aconselhável tendo em conta a situação jurídica da
Accenture (tais como prazos de prescrição aplicáveis, litígios ou investigações regulatórias).
Os meus dados pessoais não serão conservados por mais tempo do que o necessário para as finalidades
acima mencionadas, e serão conservados em conformidade com a legislação aplicável.
O acesso aos meus dados pessoais dentro da Accenture será limitado àqueles funcionários que tenham
necessidade de conhecer as informações para os fins descritos neste Consentimento e Autorização, que
pode ser pessoal em RH, Marketing, IT, Compliance, Legal e Workplace. Se necessário, todos os
funcionários da Accenture terão, geralmente, acesso às minhas informações de contacto profissionais
(por exemplo, nome, cargo, número de telefone e endereço de e-mail).
A Accenture reserva-se o direito de usar o material audiovisual, sem ser obrigada a proceder ao seu uso,
e fá-lo-á sempre de acordo com as finalidades descritas neste Consentimento e Autorização. O material
audiovisual pode ser utilizado de forma completa ou parcial, em todo o mundo e pelo período máximo de
tempo permitido pela legislação aplicável, e pode ser alterado ou adaptado. Os direitos de exploração,
transformação, reprodução, distribuição e comunicação pública do material audiovisual pertencerão e /
ou serão transferidos para a Accenture nos termos mencionados neste Consentimento e Autorização.
Compreendo que a Accenture é a única proprietária de todo o material audiovisual criado de acordo com
os termos deste Consentimento e Autorização.
Compreendo que tenho os seguintes direitos (nas circunstâncias e sob as condições, e sujeito às exceções,
estabelecidas na legislação aplicável):
• A participação nos materiais audiovisuais, bem como a disponibilização de dados pessoais e a aceitação
deste Consentimento e Autorização são voluntárias.
• Posso exercer o direito de acesso aos meus dados pessoais que a Accenture trata, bem como a
determinadas informações sobre esse tratamento.
• Posso solicitar a retificação ou compleitude de qualquer um dos meus dados pessoais que possam estar
imprecisos ou incompletos.

• Posso exercer o direito de oposição (o que me confere o direito de solicitar que a Accenture não trate
mais os meus dados pessoais).
• Posso exercer o direito ao apagamento/a ser esquecido (o que me confere o direito de, em
determinadas circunstâncias, obter do responsável pelo tratamento, o apagamento dos meus dados
pessoais sem demora indevida).
• Posso exercer o direito de portabilidade (o que me confere o direito a receber uma cópia dos dados
pessoais que disponibilizei à Accenture).
• Posso exercer o direito à limitação do tratamento (o que me permite solicitar que a Accenture trate os
meus dados pessoais apenas em circunstâncias limitadas)

Posso exercer os direitos elencados anteriormente enviando uma carta para o endereço acima
mencionado da Accenture acompanhado de uma cópia do meu Cartão do Cidadão/BI/Passaporte ou
outro documento de identificação.
• Além dos direitos referidos acima, compreendo que posso exercer o direito de retirar o meu
consentimento a qualquer momento, através do procedimento acima descrito, sem que isso afete a
licitude do tratamento realizado anteriormente com base no consentimento atribuido antes de ter
exercido o direito de o retirar.
• Do mesmo modo, compreendo que posso exercer o meu direito de apresentar uma queixa junto de
uma autoridade de controlo, tanto no país onde vivo como no país em que a lei de proteção de dados
tenha sido violada.
• Tenho conhecimento de que para dúvidas ou outras questões sobre como a Accenture trata os meus
dados pessoais, ou caso deseje exercer qualquer um dos meus direitos acima mencionados, posso
contactar a dataprivacy@accenture.com ou o encarregado pela proteção de dados da Accenture em
dataprivacyofficer@accenture.com.

