
SEJA UM REPÓRTER DO CLUBE MILLENNIUM BCP

Seja um Repórter do Clube 

da sua modalidade, atividade preferida 

ou dos benefícios ou serviços que mais utiliza!

Envie-nos a sua notícia acompanhando-a com um vídeo ou fotografia.

Seja o primeiro a partilhar os sucessos do Clube 

e as vantagens de ser Associado!



SEJA UM REPÓRTER DO CLUBE MILLENNIUM BCP

‘Autorizações de Dados Pessoais e de Cedência de Direitos’

⃝ Autorizo expressamente o tratamento dos meus dados pessoais, nome e endereço de correio eletrónico, para efeito de

publicação do texto e dos ficheiros que anexo, pelo Clube Millennium bcp no seu site que é público e não é de acesso

exclusivo dos seus Associados e agregados familiares ou, em qualquer outro meio que o Clube utilize ou venha a utilizar,

não havendo lugar a qualquer contrapartida.

⃝ Li e aceito expressamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados do Clube Millennium bcp que se encontra

publicado no site do Clube.

⃝ Confirmo que obtive autorização prévia dos intervenientes diretos nas reportagens, sempre que as mesmas envolvam

terceiros, para captação de imagens, sons, bem como para a utilização na notícia da identificação de pessoas.

⃝ O Clube reserva-se no direito de analisar e editar os textos, vídeos e fotos bem como decidir sobre a oportunidade de

publicação dos mesmos, pelo que aceito que o meu contributo possa vir a ser editado ou a não ser publicado.

Envie os seus contributos para o email clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt indicando no assunto do

email ‘Repórter do Clube Millennium bcp’.

O email deve incluir os seguinte elementos:

• Identificação da reportagem: Modalidade/Atividade/Benefício/Serviço;

• Nome/Email/Nº de telemóvel do Repórter;

• Enviar o texto da notícia no corpo do email (no máximo 190 palavras);

• Anexar vídeo (no máximo 1 em formato MP3/MP4) e/ou fotografias (no máximo 4 em formato JPG);

• Solicitamos que leia os 4 parágrafos constantes em ‘Autorizações de Dados Pessoais e de

Cedência de Direitos’ e no final do seu email escreva a seguinte frase sem a qual não poderemos

considerar o seu contributo:

“Li os 4 parágrafos constantes em ‘Autorizações de Dados Pessoais e de Cedência de Direitos’

compreendi-os e autorizo-os.”

mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt

