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Autorização para usar a minha imagem 

 

 

No final deste texto tem a explicação das palavras que estão a negrito. 

 

Autorizo a Inclusion Europe  

a usar a imagem que envio em anexo. 

A minha fotografia vai estar no sítio internet da Inclusion Europe, 

e também em todos os canais de media sociais da organização. 

A Inclusion Europe pode usar a fotografia numa das suas publicações 

Qualquer pessoa vai podr ver a minha fotografia. 

 

Eu percebo que: 

- A Inclusion Europe vai guardar a fotografia. 
 

Vai guardá-la respeitando a lei. 

 

- Eu posso pedir à Inclusion Europe para me dizer onde guardou a 

minha fotografia. 

 

- Eu posso pedir à Inclusion Europe para apagar a minha fotografia. 
 

Se o fizer a Inclusion Europe vai apagá-la. 
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Mas se alguém já a tiver partilhado  

ela não vai ser apagada de todas as redes sociais 

Se eu me quiser queixar  

sobre alguma coisa que estejam a fazer com a minha imagem, 

posso escrever para a Inclusion Europe para esta morada 

 

Inclusion Europe 

Avenue des Arts 3 

1210 Bruxelas 

Bélgica 

 

Ou secretariat@inclusion-europe.org.  

 

Concorda com tudo o que está escrito acima? 

 

Se sim, ponha aqui o seu   

 

___________________________________  ________________________ 

         Primeiro e último nome               País 

 

 

___________________   ____________________________________ 

           Data                             Assinatura 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@inclusion-europe.org
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Explicações: 

 

Inclusion Europe  

 

A Inclusion Europe é uma organização  

para pessoas com deficiência intelectual e  

para as suas famílias. 
 

A Inclusion Europe luta por direitos iguais e  

pela sua inclusão na Europa. 
 

Também quer mudar as leis na Europa. 
 

Foi fundada em 1988. 
 

Agora tem 78 membros em 39 países Europeus. 
 

A sua sede é em Bruxelas, na Bélgica. 

 

 

Media Sociais 

 

Os media sociais são os sítios internet e as apps  

que nos deixam criar e partilhar conteúdos. 
 

Por exemplo, fotografias, videos e informação. 

Apps é o diminuitivo para aplicações.  
 

Estas são ferramentas que nos deixam usar  

os media sociais num telemóvel ou num tablet. 


