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OBERVAÇÕES

O ora signatário consente e autoriza o Arco a proceder à recolha,
tratamento, comunicação e difusão a terceiros, dos dados
pessoais por si declarados na presente ficha de inscrição,
através de qualquer canal de comunicação, estritamente para
os efeitos de promoção, divulgação e realização de exposições,
conferências e colóquios sobre assuntos artísticos e outros temas
culturais, espectáculos, manifestações e experiências culturais,
desenvolvimento, intercâmbio e colaboração com outras entidades
culturais nacionais e estrangeiras, nomeadamente nos campos
do ensino, investigação e animação cultural, e, edição de obras
gráficas, múltiplos e publicações culturais.

O ora signatário consente e autoriza o Arco a proceder à recolha,
tratamento e utilização, dos dados pessoais por si declarados
na presente ficha de inscrição, através de qualquer canal de
comunicação (mailing lists, sms, telefone, correio) estritamente
para os efeitos de acções de marketing directo, informação e
divulgação dos serviços, cursos, acções, formações, exposições,
conferências, colóquios, sobre assuntos artísticos e outros
temas culturais, bem como espectáculos e quaisquer
manifestações e experiências culturais, que o Ar.Co organize,
ministre ou nas quais colabore.
Para os efeitos de divulgação das actividades do Ar.Co, o ora
signatário autoriza a captação, utilização e difusão, em qualquer

ASSINATURA

suporte, das suas imagens, que venham a ser recolhidas no
decorrer do normal funcionamento das aulas e/ou actividades
realizadas pela escola.
O titular dos dados poderá consultar todas as informações
relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais,
incluindo, categorias de dados pessoais objecto de tratamento,
categorias de destinatários, origem dos dados pessoais, prazos
de conservação, os seus direitos e forma de os exercer, através
da consulta da Política de Privacidade da ArCo disponível no
site www.arco.pt e, ainda, nos serviços administrativos da
Ar.Co.
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