CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO
A apresentação junto da Prestígio da ficha de inscrição em anexo, devidamente preenchida e, bem assim, a assinatura do presente
documento representam uma manifestação expressa do candidato, de interesse e disponibilidade, em participar em acções
promocionais levadas a cabo, orientadas ou participadas pela Prestígio.
A inscrição nas bases de dados da Prestígio não vincula o candidato à realização de uma prestação ou a aceitar qualquer eventual
solicitação que lhe seja feita pela Prestígio, nem vincula a Prestígio a recorrer aos serviços do candidato.
A eventual prestação de serviços à Prestígio por parte do candidato(a) está sujeita às seguintes condições:
1. A participação do candidato em qualquer acção promocional conduzida pela Prestígio será realizada em regime de prestação
de serviço, limitada contratualmente ao evento em questão e à duração e local de realização deste último.
2. A participação do candidato em qualquer acção promocional conduzida pela Prestígio não implica por parte desta assunção
da obrigação de utilizar novamente os serviços do candidato;
3. O candidato não está obrigado a aceitar qualquer solicitação da Prestígio no sentido de participar em acção promocional por
esta conduzida;
4. Sem prejuízo da necessidade de serem seguidas as instruções dadas pelos representantes da Prestígio, no âmbito da
participação em acção promocional, o candidato não está sujeito a qualquer poder disciplinar, hierárquico ou de direcção por
parte da Prestígio ou dos seus representantes;
5. Ainda que no decurso efectivo de qualquer acção promocional conduzida pela Prestígio, qualquer uma das partes tem o
direito a renunciar à utilização dos serviços da outra mediante aviso prévio efectuado com o mínimo de 24 horas;
6. As condições de prestação de serviço e de remuneração relativas a qualquer evento promocional serão comunicadas, caso a
caso, para conhecimento e aceitação expressa do candidato;
7. A regulamentação dos direitos e obrigações recíprocos do candidato e da Prestígio no contexto da realização de uma acção
promocional serão determinadas caso a caso, nos termos do disposto nos artigos 1154º e seguintes do Código Civil.
O preenchimento do presente formulário de inscrição não implica, tanto para a Prestígio, como para o candidato, qualquer promessa de
celebração de contrato.
As informações prestadas no presente formulário são confidenciais, comprometendo-se a Prestígio em as não utilizar para qualquer fim
não autorizado pelo candidato.
A pedido do candidato, as informações prestadas pelo candidato no presente formulário serão definitivamente destruídas e a sua
inscrição na base de dados da Prestígio cancelada.
Protecção de Dados Pessoais
O candidato declara que tomou conhecimento da Política de Privacidade da Prestígio disponível no seguinte link www.prestigio.pt e/ou
documento impresso e, assim, que foi informado relativamente aos termos mediante os quais a Prestígio procede ao tratamento dos
seus dados pessoais.

Autorizo a reprodução do meu cartão de cidadão para efeitos de ser conservado pela Prestígio em consideração pelas
finalidades previstas na Política de Privacidade da Prestígio (de que tomei conhecimento).
Autorizo a Prestígio a utilizar e, por qualquer modo, reproduzir a minha imagem e voz captadas em fotografia e/ou vídeo no
contexto da minha prestação de serviços. Mais autorizo a Prestígio a, em meu nome e representação, prestar o meu
consentimento aos seus clientes para a captação, utilização e reprodução da minha imagem e voz no contexto de eventos
promovidos pelos referidos clientes no qual participe como prestador de serviços.

Data __________________________________
Nome completo ________________________________________________________________________________________
Assinatura (conforme documento de identificação)

_______________________________________________________________________________________________________

