CONVOCATÓRIA DE AUXÍLIOS À PESQUISA 2019
IGNACIO H. DE LARRAMENDI

Memória explicativa

Dados do solicitante:
Pessoa de contato: _______________________
Instituição: ________________________
Título da pesquisa: ____________________________

1

Objetivos e justificativa do projeto (extensão máxima de duas páginas)

2

Metodologia da pesquisa (extensão máxima de duas páginas)

3

Experiência e idoneidade do grupo de pesquisa (extensão máxima de duas páginas)

4

Orçamento e cronograma detalhado (extensão máxima de duas páginas)

5

Resumo em inglês de todas as seções anteriores (extensão máxima entre duas e
quatro páginas). Observação: não serão aceitas solicitações sem este resumo, pois
é imprescindível para a avaliação internacional das propostas.

6

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
O solicitante do auxílio (doravante, “Utilizador”) fica informado e consente expressamente ao assinar/aceitar
este documento, mediante seu registro no presente convite, com o tratamento dos dados fornecidos
voluntariamente nele, bem como de todos os demais dados que possam vir a ser fornecidos à Fundación
MAPFRE e aqueles obtidos por meio de gravação de imagens, conversas telefônicas ou como consequência
de sua navegação pelo site ou outros meios, devido ao processamento de sua solicitação ou participação em
qualquer projeto (doravante, Atividade), mesmo após o término da relação, incluindo, quando apropriado,
comunicações ou transferências internacionais dos dados que possam ser realizadas para os fins detalhados
na seção Informações Adicionais.
Caso os dados fornecidos sejam de terceiros e não do utilizador, este último garante que obteve e conta com
o consentimento prévio dos mesmos para a comunicação dos seus dados e que os informou previamente das
finalidades do tratamento, comunicações e outros termos fornecidos na seção Informações Adicionais de
Proteção de Dados.
O Utilizador declara possuir mais de dezoito anos de idade.
O Utilizador garante a precisão e a veracidade dos dados pessoais fornecidos, comprometendo-se a mantêlos atualizados e a comunicar à Fundación MAPFRE qualquer alteração que possa ocorrer.

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
Responsável: Fundación MAPFRE
Finalidades: Gestão da Atividade e envio de informações sobre Atividades da Fundación MAPFRE.
Legitimação: Execução da Atividade.
Destinatários: Os dados poderão ser comunicados a terceiros e/ou através de transferências a terceiros
países nos termos indicados nas seção Informações Adicionais.
Direitos: Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, exclusão, limitação, oposição e
portabilidade, detalhados na seção “Informações Adicionais de Proteção de Dados”.
Informações Adicionais: Você pode consultar as Informações Adicionais de Proteção de Dados em
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politica-privacidad/portugues.jsp

Qualquer Utilizador registrado poderá exercer seus direitos de acesso, retificação, exclusão, limitação,
oposição e portabilidade de seus dados pessoais, fornecidos através do endereço de e-mail
privacidadyprotecciondatos@fundacionmapfre.org, ou por comunicação escrita dirigida à Fundación
MAPFRE, Área. de Privacidade e Proteção de Dados, Paseo de Recoletos 23, 28004 Madrid.
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