

Favor, enviar a seguinte declaração de consentimento assinada, por correio (endereço, veja abaixo),
para a Engagement Global gGmbH!

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Número de contribuição
(caso seja conhecido):

para a participação de meu/nosso(a) filho(a) com uma contribuição de texto, áudio e/ou vídeo no Concurso Musical „Dein Song für
EINE WELT!“ (a sua canção por UM SÓ MUNDO!).
Com esta declaração, eu/nós confirmo/confirmamos ter lido e aceitado, em todos os pontos, as condições de participação
acima da Engagement Global gGmbH para o Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!” (A sua canção por UM SÓ
MUNDO!) para o Concurso Escolar do Presidente Federal da Alemanha sobre a Política de Desenvolvimento.
Eu/nós concordo/concordamos que meu/nosso filho(a)
Sobrenome, nome(s) do participante:
Data de nascimento/local de nascimento do participante:

Endereço do participante:
Rua, número:
Código postal, cidade, país:
participe do Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!” (A sua canção por UM SÓ MUNDO!)
O consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Caso você perceba, após assinar a declaração de consentimento, que
não está de acordo com a continuação do uso, entre em contato através do e-mail: songcontest@engagement-global.de.
Sobrenome(s), Nome(s) de todos os responsáveis legais / do responsável pela guarda:

Local, data

Assinatura de todos os responsáveis legais / responsável pela guarda,
adicionalmente da criança participante

Apenas para participantes já registrados online:
Com a assinatura, o(a) participante confirma ter lido as Políticas de Privacidade da Engagement Global gGmbH antes da
entrada de dados pessoais durante o registro online, e se declara estar de acordo com o armazenamento de seus dados para
utilização no contexto da realização do Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!“ (a sua canção por UM SÓ MUNDO!).
As Políticas de Privacidade podem ser encontradas em www.eineweltsong.de/pt/informationen/protecao-de-dados.html

Local, data

Assinatura de todos os responsáveis legais / responsável pela guarda,
adicionalmente da criança participante

Favor, enviar a declaração assinada para o seguinte endereço:
Engagement Global gGmbH
Song Contest zum Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik Geschäftsstelle:
Engagement Global gGmbH
Tulpenfeld 7 ∙ 53113 Bonn, Alemanha
Telefone: +49 228 20717-347 ∙ Fax: +49 228 20717-321 ∙ E-mail: songcontest@engagement-global.de

