
 

 
 

INFORMAÇAO E CONSENTIMENTO  
De captação e difusão da imagem pessoal em suporte digital (foto, som ou vídeo) 

 
 

No âmbito de atividades académico-culturais organizadas pela Universidade do Porto, 

os Serviços de Comunicação e Imagem e de Relações Internacionais poderão proceder, 

ou autorizar terceiros, a captar e difundir fotografias ou gravações áudio e/ou vídeo para 

efeitos de promoção da oferta académica e da divulgação de oportunidades de 

mobilidade geradas ao abrigo de programas e iniciativas relacionadas com o 

afloramento do processo de internacionalização da Universidade e do Ensino Superior 

português. 

 

Os dados pessoais recolhidos (som e imagem) serão utilizados exclusivamente para as 

finalidades autorizadas pelos respetivos titulares, comprometendo-se a Universidade do 

Porto, na qualidade de responsável pelo tratamento, a implementar todas as medidas 

técnicas e organizativas consideradas adequadas para garantir a sua segurança e 

integridade, bem assim como a conservá-los pelo período estritamente necessário para 

o cumprimento das finalidades que se procuraram alcançar com o tratamento daqueles. 

 

Enquanto titular de dados pessoais, poderá exercer, na medida em que tal se não 
demonstre incompatível com a missão a que a Universidade do Porto se encontra 
adstrita nos termos da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, que aprova o Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior, e dos correspetivos Estatutos, todos os direitos que 
lhe são cometidos pela pertinente legislação aplicável neste mesmo domínio, incluindo 
os direitos de acesso, retificação, limitação, oposição e portabilidade, quer por via 
postal, para Reitoria da U. Porto, Praça Gomes Teixeira, 4099 – 002, Porto, Portugal, 
quer, em alternativa, por correio eletrónico, através do endereço 
international@reit.up.pt.   
 
Caso não obtenha provimento do seu pedido em tempo útil, poderá ainda dirigir-se à 
competente autoridade de controlo nacional nesta matéria, mediante e-mail para 
geral@cnpd.pt.  
 
Para informações adicionais, consulte a nossa Política de Proteção de Dados Pessoais 
disponível em 
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=POLITICA-PROTECAO-DADOS-PESSOAIS.  
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