
Arquivo de �cheiros: Após a entrega de todo o trabalho os �cheiros serão armazenados nos nosso servidores durante 6 meses após a entrega da totalidade do trabalho na 
instituição. Em caso de eventos de força maior como tempestades, assaltos, fogos,etc em que os �cheiros serão perdidos ou dani�cados, a instituição será avisada do 
mesmo e seremos isentos de quaisquer responsabilidades.
•Dados pessoais: Informamos que os dados pessoais constantes neste documento serão tratados exclusivamente pela Dstudios,Fotogra�a e Vídeo,lda - WithYou em 
execução da prestação de serviços contratada. Informamos também que estes dados pessoais serão conservados durante 6 meses e que têm direito de solicitar o acesso 
aos mesmos , requerer a sua reti�cação e a sua portabilidade. Informamos também que tem o direito de reclamar junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

Nome ___________________________________Sala/Turma___________________

Ed./Prof.______________________________________________________________

O Encarregado de educação________________________________________________

Pretendo adquirir o Pack 1 (13€) Não pretendo fotografias mas permito que seja fotografado com o grupo

Não autorizo que o meu educando seja fotografadoPretendo adquirir só a foto de grupo (5€)

A compra das fotografias é voluntária

O pack inclui:
 PACK 1:  1 fot. 20x30  | 1 fot. Grupo 15x20 | 1 calendário 15x20 | 1 fot. preto & branco 15x20 | 1 fot. cores 15x20 | 1 fot. cores 10x15| 3 postais de Natal| 8 passes

 

Exmos. Encarregados de Educação
Vimos por este meio informar que no dia ___/___/2022  o 

fotógrafo vem à nossa escola para fotografar os vossos educandos.
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