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Formulário de Consentimento e Proteção de Dados da Campanha 

Mais Fotovoltaico, Mais Energia 

Nome da Campanha 

Mais fotovoltaico, mais energia 

Por favor, leia cuidadosamente esta informação. Após lhe ser dada informação sobre esta 

campanha, e se concordar em participar, ser-lhe-á pedido que confirme que concorda através do 

formulário de inscrição eletrónico e, mais tarde, assine este Formulário de Consentimento.  

 

Descrição da campanha 

A Campanha Mais Fotovoltaico, Mais Energia visa a inspeção técnica e o diagnóstico de sistemas solares 

fotovoltaicos. A Cátedra Energias Renováveis, no âmbito da sua missão de contribuir para a 

transferência e valorização do conhecimento, e da prestação de serviços à comunidade e, em 

particular, a promoção do desenvolvimento do país no sector da energia solar, aumentando o 

conhecimento da sociedade e participação sobre a relevância da energia fotovoltaica para um mundo 

mais sustentável.  

 

Descrição da participação 

Esta atividade envolve a visita técnica a instalações fotovoltaicas com a realização de ensaios e recolha 

de informação e dados. Será produzido um relatório desta visita para cada participante. 

A participação especifica nesta campanha inclui a partilha de informação sobre o sistema fotovoltaico 

e os seus dados e histórico de operação, facilitando o acesso físico e/ou remoto. 

 

Privacidade 

A fim de proteger a identidade do participante e da instalação fotovoltaica, todas as informações 

recolhidas serão identificadas com um código alfanumérico (não com o nome ou localização) e serão 

armazenadas com segurança de acordo com a legislação de proteção de dados. Apenas membros da 

equipa da Cátedra Energias Renováveis (CER) da Universidade de Évora poderão consultar essas 

informações. Os dados pessoais serão destruídos 3 anos após sua recolha. Os participantes desta 

atividade não serão identificáveis através de publicações da campanha com dados pessoais (email), 

mas algumas fotografias destes eventos serão utilizadas para ilustrar os relatórios internos da CER. O 

acesso a estes relatórios é restrito à Universidade de Évora. 

Os seus dados pessoais (email) serão utilizados apenas para entrar em contato consigo no âmbito desta 

campanha. 
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Terá sempre o direito de gestão das informações sobre os seus dados pessoais armazenados, a sua 

origem e destino e a finalidade do processamento de dados, bem como o direito de correção, bloqueio 

ou eliminação desses dados. Para este fim, bem como outras questões relacionadas com dados 

pessoais, pode sempre contactar os Processadores de Dados especificados. 

 

Riscos e Benefícios 

Não há riscos específicos associados à participação nesta atividade.  

Nenhum benefício direto financeiro será obtido através da participação nesta atividade. 

 

Oficial de Proteção de Dados (DPO) 

Controlador de Dados 

O Responsável de acordo com o Art. 4 Cláusula 7 do Regulamento Geral de Proteção de Dados é: 

UNIVERSIDADE DE EVORA. Representada por Luis Fialho, Cátedra Energias Renováveis, Casa Cordovil, 

Rua D. Augusto Eduardo Nunes, n.7, 7000-651 Évora, Portugal. Telefone: +351 266 740 800 Email: 

catedraer@uevora.pt 

 

Em caso de alguma questão no que diz respeito à proteção de dados, por favor contacte o 

Encarregado de Proteção de Dados da Universidade de Évora: 

Prof. Doutor João Eduardo Vaz Resende Rodrigues 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

Largo dos Colegiais 2, 7000 Évora 

Email: jerr@uevora.pt 

Telefone: +351 266 740 800 

 

Processadores de Dados 

Luis Fialho 

Ana Foles 

Cátedra Energias Renováveis da Universidade de Évora 

Telefone: +351 266 740 800 

catedraer@uevora.pt 

 

Fui informado e dou o meu consentimento para o processamento dos meus dados pessoais pela 

Campanha Mais Fotovoltaico, Mais Energia da Universidade de Évora, responsável por este tratamento, 

para os fins de investigação descritos acimo. Este tratamento é legítimo, uma vez que é necessário para 

o cumprimento de uma missão realizada no interesse público (artigos 6.1.e) do Regulamento (UE) 

2016/679), não estando prevista a transferência de dados para terceiros, exceto no caso de obrigações 
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legais. Da mesma forma, o interessado poderá aceder, retificar e eliminar os seus dados, bem como 

exercer outros direitos, nos termos indicados nas informações adicionais fornecidas em conjunto com 

este formulário  

 

Assinatura: ...........................................................................................................      Data:  ………………. 

 

 


