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OLIMPÍADAS DA HISTÓRIA 

Declaração de Compromisso da Escola e Professor 

 

Nós, abaixo assinados, em representação do Agrupamento, _________________________ 

Escola _______________________________________________, situada no município de 

_________________________, declaramos a vontade de participar nas Olimpíadas da 

História. 

 

Para o efeito, comprometemo-nos a criar as condições necessárias à concretização das 

Olimpíadas da História, garantindo uma sala equipada para a realização da prova online 

(relativa à primeira eliminatória), a nomeação de dois professores vigilantes (que não sejam 

do grupo 200 e 400) e um professor de História coordenador. 

Paralelamente, comprometemo-nos a garantir o estipulado nos artigos 4, 5 e 6 do 

regulamento das Olimpíadas da História. 

 

Relativamente à Política de Proteção de Dados da entidade promotora das Olimpíadas da 

História - Associação de Professores de História, ao assinar o presente documento, todos os 

signatários confirmam que leram e tomaram conhecimento dos termos da Política de 

Proteção de Dados da entidades supracitada (impressa no verso da página) designadamente 

do conteúdo dos pontos 4, 5 e 6, e que aceitam e autorizam que os dados, as informações e 

imagens inseridas por esta Comissão no sítio das Olimpíadas da História e nas páginas do 

Facebook das entidades, sejam guardados e utilizados de acordo com as suas Políticas de 

Proteção de Dados, bem como se comprometem a recolher previamente as respetivas 

autorizações relativas à divulgação de imagem e dados pessoais dos participantes inscritos. 

 

Diretor(a)__________________________________________________________________ 

 

Assinatura_________________________________________________________________ 

 

Professor de História/Coordenador(a)___________________________________________ 

 

Assinatura________________________________________________________________ 

 

 

 

Data: ____ /____ / ____  
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Regulamento de Proteção de Dados da Associação Professores de História  (APH) 

 

1. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais indicados acima é a 

Associação de Professores de História,  APH, com sede na rua das Açucenas, lote 7, loja 12, 

1300-003, Lisboa. 

2. Os dados pessoais fornecidos no presente documento (e/ou em formulário de inscrição 

online) nomeadamente o nome da instituição, nome do participante, número de identificação 

pessoal e contactos são tratados por serem necessários para o prosseguimento de interesses 

legítimos da APH no âmbito da iniciativa em causa.  

3. Não obstante o tratamento de dados pessoais em causa se encontrar abrangido pelo 

prosseguimento de interesses legítimos da APH, será pedido o consentimento expresso aos 

titulares dos dados pessoais em causa. 

4. O tratamento dos dados pessoais em causa é efetuado para fins de participação nas 

Olimpíadas de HISTÓRIA. As fotografias que sejam tiradas no decurso do evento poderão vir 

a ser divulgadas nos meios de comunicação da Associação de Professores de História, 

nomeadamente páginas da Internet e redes sociais, no âmbito da comunicação deste evento 

e/ou outras ações relacionadas. 

5. Os dados pessoais que serão objeto de tratamento pela APH são indicados no número 2 

supra. 

6. A APH irá manter todos os dados pessoais recolhidos e tratados pelo período máximo de 

três anos após a realização do evento em causa, para que os participantes possam ser 

informados e convidados para atividades semelhantes no âmbito das funções da Associação, 

que serão mantidos enquanto se revelarem necessários para efeitos de divulgação, prova e 

arquivo das atividades levadas a cabo pela APH. 

7. Mediante comunicação escrita a ser enviada para a morada indicada no número 1 supra, 

e encontrando-se reunidas as condições legais para tal, o titular dos dados indicados na Ficha 

que integra o presente documento, poderá proceder ao exercício dos direitos de acesso, 

retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade dos seus dados, bem 

como retirar o consentimento (não obstante se manter a licitude para o tratamento com base 

nos interesses legítimos da APH conforme acima indicado).  

 

Informamos ainda que vos assiste o direito de apresentar uma reclamação diretamente à 

autoridade de controlo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

 

 

A Direção da Associação de Professores de História 

 

 

 

Link para o regulamento no site da APH: 

https://aph.pt/olimpiadas-de-historia/inscricoes/ 
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