
Declaração de consentimento de gestão de dados 
pessoais para processo de seleção 9x9 - Programa 
Piloto de Residências Artísticas dos Açores

______________________________________________ (nome completo), autorizo o Azores 2027 
a proceder à recolha, utilização, registo e tratamento dos meus dados pessoais 
fornecidos no âmbito da minha candidatura a 9x9 - Programa Piloto de Residências 
Artísticas dos Açores.

Declaro, ainda, que fui informado(a) das seguintes questões:
1. Que dados são recolhidos e tratados ao submeter a sua candidatura, o candidato deve
fornecer os dados estritamente necessários ao respectivo processo, nos termos do 
regulamento da convocatória para  9 x 9 - Programa Piloto de Residências Artísticas dos
Açores. O Azores 2027 apenas solicita o fornecimento de dados relevantes para efeitos
de recrutamento, excluindo outro tipo de dados. No processo de seleção não existem 
decisões tomadas através de meios automatizados, incluindo a definição de perfis.

2. Finalidades da recolha dos dados
Os dados pessoais recolhidos são utilizados e tratados apenas para a finalidade de a 
convocatória 9 x 9 -  Programa Piloto de Residências Artísticas dos Açores, tendo 
como finalidade a condução dos processos de classificação e seleção dos candidatos,
de acordo com as normas do regulamento. Em caso de seleção, podem ser solicitados
dados pessoais adicionais, que são necessários para a realização do projeto.

3. Declaração consentimento tratamento de dados pessoais recebidos
No âmbito do seu pedido, poderá ser-lhe solicitado que faça prova da sua identidade
de modo a assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas feita com o 
respectivo titular. 

4. Conservação dos seus dados pessoais
Os dados pessoais recolhidos pelo Azores 2027 são armazenados pelo período de 
tempo necessário ao cumprimento das finalidades previstas no ponto 2., da presente 
declaração. Para os devidos efeitos, declaro que a informação que forneço é correta 
e verdadeira, e autorizo o Azores 2027 a efetuar a sua recolha, utilização, registo e 
tratamento, realizados no âmbito do processo de seleção. Mais declaro que autorizo 
o tratamento dos dados e aceito o acesso aos mesmos pelos trabalhadores de 
Azores 2027 que desenvolvam quaisquer atividades necessárias para os fins 
relacionados com o processo de recrutamento.

Por ser verdade, dato e assino a presente declaração.

Data: ____________________ 

O(A) CANDIDATO(A)

____________________________________________________________ 
(Assinatura conforme documento de identificação)


