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Dados Pessoais

Exmo. Sr./Sra.:
B.I. ou c.c. nº:
Nome do atelier:
Direção:
Localidade:

												

Código Postal:

Telefone:
Correio eletrónico:
Pretende também participar na categoria “Premio Enor Arquitectura Jovem” e
cumpre as condições especificadas no Regulamento?
SIM
Dados da obra

Autor/es:

Colaboradores:

Nome da obra:

Localização:

Data de finalização da obra:
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Politica de Proteção
de Dados

De conformidade com a legislação vigente, informa-se ao interessado que os seus dados pessoais vão a ser
tratados por Ascensores Enor, S.L. (ENOR), com o N.I.F. B36650992, com domicílio social no Parque Tecnológico e
Logístico de Vigo, Rua B, Parcela 10.10, 36314 de Vigo e com o correio eletrónico de contato: privacy@enor.es.
Os seus dados serão tratados com a finalidade de informar, gerir e/ou promover adequadamente o VIII Premio de
Arquitectura Ascensores Enor (EVENTO), a elaboração de material jornalístico, comemorativo, decorativo e/ou
publicitário relativo ao EVENTO para a sua divulgação pública posterior, para o manter devidamente informado
da organização de futuros eventos iguais ou de similares características ao EVENTO, assim como para lhe enviar
publicações e informações comerciais próprias, em formato papel bem como em formato eletrónico, que podem
incluir outros eventos, jornadas e/ou publicações, entre outros, tudo isto independentemente de que seja ou não
vencedor. Se NÃO deseja receber comunicações comerciais de eventos, publicações ou novidades similares às que
participa como interessado, marque o seguinte quadrado […]. ENOR informa ao interessado, que a legitimação
destes tratamentos é a própria relação contratual de participação no EVENTO ou, em seu caso, o interesse legítimo da ENOR para o envio de comunicações comerciais relativas a eventos similares. Os dados serão conservados durante todo o tempo que sejam necessários para a realização de diversas operações, e uma vez finalizadas,
serão conservados durante todo o tempo que seja preciso para responder a qualquer responsabilidade que possa
ser imputada para a ENOR. Para o envio de comunicações comerciais, os dados serão conservados até à expressa
oposição do utente, comunicada à ENOR. Os dados pessoais que tenham sido incluídos no dito material serão
comunicados em qualquer dos formatos possíveis a qualquer entidade necessária para a correta organização do
EVENTO, assim como a terceiras entidades titulares de canais de difusão pública generalista, a título exemplificativo e não limitativo, página web da ENOR, redes sociais de Internet como Facebook, Twitter, Instagram, etc.,
e/ou notas de imprensa, anúncios promocionais e meios de comunicação social a nível mundial em qualquer tipo
de formato. Informamos-lhe ainda que algumas das entidades responsáveis das redes sociais indicadas, podem
estar alojadas fora do Espaço Económico Europeu, para o que presta o seu consentimento expresso mediante a
aceitação do presente documento. Também os dados poderão ser acessíveis pelas diversas empresas nacionais e
internacionais do grupo ao que pertence a ENOR, com os mesmos objetivos em acima descritos. Esta transferência internacional encontra-se regularizada uma vez que a ENOR, conta com Normas Corporativas Vinculantes
(BCR), autorizadas pela Agencia Espanhola de Proteção de Dados. No caso de que o interessado facilite dados
de terceiros, manifesta contar com a autorização dos mesmos e compromete-se a transmitir toda a informação
contida nesta cláusula. Pode revogar o consentimento outorgado para qualquer das finalidades descritas em
qualquer momento. Em qualquer caso, os interessados cujos dados sejam objeto de tratamento poderão exercer
gratuitamente os seus direitos de acesso, retificação, supressão, limitação, oposição e portabilidade, assim como
a revogação do consentimento, mediante comunicação escrita, acreditando a sua identidade, na direção postal
Parque Tecnológico e Logístico de Vigo, Rúa B, Parcela 10.10, 36314 de Vigo, o através do endereço de correio
eletrónico privacy@enor.es, indicando no assunto o nome do evento ao que assistiu. No caso de entender ter sido
violado algum dos seus direitos relacionados com a proteção de dados, informa-se que pode interpor uma reclamação perante a Agencia Española de Protección de Datos. Os dados pessoais fornecidos pelos candidatos serão
utilizados na forma e com as limitações e direitos que reconhece o Regulamento Geral de Proteção de Dados
(UE 2016/679) e a normativa nacional española (Ley Orgánica 3/2018) assim como o seu decreto regulamentar,
aplicando-se desde o início do tratamento de dados as medidas organizativas e de segurança adequadas para
garantir a integridade e confidencialidade dos dados pessoais. Para mais informação, pode consultar a nossa
Política de Proteção de dados na página web da ENOR.

Li a Política de Proteção de Dados e desejo receber outras comunicações comerciais sobre outros eventos e atividades diferentes do presente.
A apresentação desta obra a concurso supõe um compromisso explícito de aceitação de todos os requisitos incluídos no regulamento da convocatória.
e para fique constância expressa desse compromisso para os efeitos oportunos, é
assinado:
Em								
Assinatura do participante
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a 			

de 							

del

