
 

Condições do Promotor 

1. Autoriza a organização da Cyber and Disruptive Technologies: PESCO and EDF Projects Common 

Approach a tratar os dados pessoais, recolhidos através deste formulário, para fins das atividades 

necessárias associadas à organização e promoção da conferência. 

2. Autoriza a organização da Cyber and Disruptive Technologies: PESCO and EDF Projects Common 

Approach a recolher a minha imagem, através de fotografia e filmagem durante o evento, para fins 

das atividades necessárias associadas à organização e promoção da conferência. 

3. Autoriza a utilização dos seus dados pessoais recolhidos na ficha de inscrição da Cyber and 

Disruptive Technologies: PESCO and EDF Projects Common Approach para serem utilizados na 

gestão e correspondência do evento, após o seu prévio e explícito consentimento no formulário de 

inscrição. 

4. Os seus dados pessoais não serão utilizados para qualquer outra finalidade sem o seu prévio 

consentimento explícito. 

5. Como titular dos dados, tem o direito à retificação dos dados pessoais que lhe digam respeito, bem 

como os demais direitos previstos no regulamento anteriormente referido. Pode exercer os seus 

direitos contactando-nos através do e-mail: eventos@norahsevents.pt. 

6. Os dados pessoais serão conservados pelo período de tempo estritamente necessário, de acordo com 

a obrigação legal de conservação dos mesmos, nos termos do art.17.º do Regulamento Geral sobre 

a Proteção de Dados. 

 

Política de cancelamento de inscrição 

1. O cancelamento deve ser feito por escrito, via e-mail, para: 

eventos@norahsevents.pt 

 

2. Para cancelamentos no prazo de 2 dias que antecedem o início do evento não haverá a 

substituição por terceiro na presença do evento. 

 

3. Em caso de desistência do evento, considera-se como não comparência. 

 

4. O evento poderá vir a ser cancelado ou sofrer alterações a qualquer momento pela organização 

por motivos excecionais.  
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Promoter Conditions 

Accepting this conditions, you: 

 

1. Authorize the organization of the Cyber and Disruptive Technologies: PESCO and EDF Projects 

Common Approach to process personal data collected through this form for the purposes of the 

necessary activities associated with the organization and promotion of the conference. 

2. Authorize the organization of the Cyber and Disruptive Technologies: PESCO and EDF Projects 

Common Approach to collect your image, through photography and filming during the event, 

for purposes of the necessary activities associated with the organization and promotion of the 

conference. 

3. Authorize the use of your personal data collected in the registration form of the Cyber and 

Disruptive Technologies: PESCO and EDF Projects Common Approach to be used in the 

management and communication of the event, after your previous and explicit consent in the 

application form. 

4. Understand that your personal data will not be used for any other purpose without your explicit 

prior consent. 

5. Have the right to rectify the personal data that concern you as data owner, as well as the other 

rights provided for in the public regulation. You can exercise your rights by contacting us through 

the e-mail: 

eventos@norahsevents.pt 

 

6. Understand that your personal data will be kept for the period of time strictly necessary, 

according to the legal obligation of conservation of the same, according to the article 17 of the 

General Regulation on Data Protection. 

 

Cancellation Policy 

1. Cancellations and transfers of registrations must be made in writing, via e-mail, to: 

eventos@norahsevents.pt 

 

2. For cancellations within 2 days before the start of the event there will be no substitution by third 

party to attend to the event. 

 

3. In case of withdrawal of the event, it is considered a no-show. 

 

 

4. The event may be cancelled or changed at any time by the organization for exceptional reasons. 
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