
Consentimento 

para participar do Projeto Educacional Internacional "Quiz Atômico Global" 

e para o processamento de dados pessoais 

 

Por meio deste, confirmo que recebi o consentimento de um dos meus pais / meu 

representante legal para eu participar do Projeto Educacional Internacional “Quiz 

Atômico Global” (doravante referido como “Projeto”), incluindo o processamento 

automatizado, não automatizado e misto (doravante o “Processamento”) de meus dados 

pessoais especificados por mim no momento da inscrição para participação no Projeto, 

da organização autônoma sem fins lucrativos “Energia do Futuro” (doravante Energia do 

Futuro) destinada ao desenvolvimento de centros de informação para energia nuclear, 

localizada no endereço: 117105, Federação Russa, Moscou, Varshavskoe shosse, 3, que 

gerencia o Projeto e o website quiz.atomforyou.com (doravante denominado o 

“Organizador do Projeto”), bem como outras pessoas em seu nome. O processamento de 

dados pessoais inclui a coleta, sistematização, acumulação, armazenamento, 

esclarecimento (atualização, modificação), uso, fornecimento, transferência, 

despersonalização, bloqueio e destruição. Durante o curso do processamento, o 

Organizador do Projeto tem o direito de transferir os Dados Pessoais a terceiros 

envolvidos na organização do Projeto, desde que seja respeitada a confidencialidade e 

segurança dos Dados Pessoais. 

Por meio deste, autorizo o Processamento dos meus dados pessoais para 

participação no Projeto, enviando notificações, mensagens, convites, prêmios e outros 

resultados da minha participação no Projeto de acordo com o Regulamento do Projeto. 

Por meio deste, autorizo o Processamento dos meus dados pessoais até 31/12/2022. 

Por meio deste, autorizo o processamento dos seguintes dados pessoais: nome, 

sobrenome, patronímico, data de nascimento, número de celular válido e endereço de e-

mail válido, endereço de rede única do dispositivo que utilizo, resultado da minha 

participação no questionário do Projeto (na forma de pontos obtidos). Por meio deste, 

confirmo também o meu consentimento para a publicação dos resultados da minha 

participação no questionário do Projeto na forma de meu nome completo e os pontos 

obtidos no website do Projeto quiz.atomforyou.com. 

Por meio deste, confirmo a autenticidade das informações fornecidas por mim / 

meus pais (representantes legais) – meus dados pessoais fornecidos por mim / meus pais 

(representantes legais) no momento da inscrição para participar do Projeto. 

Estou ciente de que, se eu obtiver a pontuação máxima como resultado da minha 

participação no questionário no âmbito do Projeto, será necessário que eu / meus pais 

(representantes legais) enviem uma cópia digitalizada e assinada do meu Consentimento 

para receber o prêmio com as assinaturas e os dados dos meus pais (representantes legais). 

Estou ciente de que eu tenho / os meus pais têm o direito de retirar todo ou parte 

deste Consentimento para o Processamento de Dados Pessoais, enviando uma notificação 

para o endereço: 117105, Rússia, Moscou, Varshavskoe shosse, 3. 

Estou ciente de que a retirada do consentimento para o Processamento de dados 

pessoais inviabiliza a minha participação no Projeto, inclusive com a privação do direito 

a prêmios. 

Por meio deste, também concordo em receber qualquer correspondência 

relacionada à realização do Projeto. 


