
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)



Declaration of consent for the management of 
personal data for the selection process of 9 x 9 - 
Pilot Program for Artists in Residency in the Azores

______________________________________________ (full name), I authorize Azores 2027 to 
collect, use, register and process my personal data provided in the scope of my 
application to 9x9 - Pilot Program for Artist Residencies in the Azores.

I further declare that I was informed of the following issues:
1. What data are collected and processed when submitting the application, the 
candidate must provide the data strictly necessary for the respective process, in 
accordance with the regulation of the call for 9 x 9 - Pilot Program for Artists in 
Residency in the Azores. Azores 2027 only requests the provision of relevant data for 
selection purposes, excluding any other type of data. In the selection process there 
are no decisions made through automated means, including the definition of profiles.

2. Purposes of data collection
The personal data collected are used and processed only for the purpose of the call
9 x 9 - Pilot Program for Artist Residencies in the Azores, with the purpose of conducting
the processes of classification and selection of candidates, in accordance with the 
rules of the regulation. In case of selection, additional personal data, which are 
necessary for carrying out the project, may be requested.

3. Statement of consent processing personal data received
As part of your request, you may be asked to provide proof of your identity in order to 
ensure that personal data is only shared with the respective holder. 

4. Preservation of your personal data
The personal data collected by Azores 2027 are stored for the period of time needed 
to fulfill the purposes set out in point 2 of this declaration. For all due e�ects, I declare 
that the information I provide is correct and true, and I authorize Azores 2027 to carry
out its collection, use, registration and processing, carried out within the scope of the 
selection process. I further declare that I authorize the processing of data and accept 
access to them by workers from Azores 2027 who carry out any activities necessary 
for the purposes related to the selection process.

As true, I hereby date and sign this declaration.

Date: ____________________

THE CANDIDATE

_________________________________________________________ 
(Signature according to identification document)


