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O preenchimento deste Formulário de Registo e a assinatura do Termo de Responsabilidade e do Consentimento para Tratamento de
Dados Pessoais que o acompanha são dados indispensáveis para que os profissionais, organizações/instituições e/ou empresas possam
adquirir os materiais de avaliação e de intervenção comercializados pela Editora Hogrefe.
Se está a adquirir materiais de avaliação e de intervenção psicológica a título individual, apenas necessita de preencher este primeiro bloco
de dados de identificação e de assinar o final desta página, no local reservado para o efeito, assim como o Termo de Responsabilidade e o
Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais que se encontram na página seguinte.
Se a aquisição dos materiais de intervenção e de avaliação psicológica for feita por uma instituição/organização/empresa, na qual será o
(a) profissional responsável pela sua utilização, deverá preencher os dois blocos de dados de identificação (do Profissional e da Instituição) e
assinar o final desta página, no local reservado para o efeito, assim como o Termo de Responsabilidade e o Consentimento para Tratamento
de Dados Pessoais que se encontram na página seguinte.

Dados de Identificação, Académicos e Profissionais
do Profissional que será responsável pela utilização dos materiais de avaliação e/ou de intervenção psicológica
comercializados pela Editora Hogrefe

Nome:
Morada:
Código Postal:
NIF:

Localidade:
E-mail:

Tel.:

Habilitações Literárias:
Instituição de Ensino:
No. de Cédula Profissional (se aplicável):
Sim

Não

Está interessado(a) em receber os nossos catálogos de testes, de livros e de formação?
Sim

Não

Está interessado(a) em receber a nossa newsletter?

Dados da Instituição/Organização/Empresa
que adquiriu/irá adquirir materiais de avaliação e/ou de intervenção psicológica comercializados pela Editora Hogrefe
Apenas deverá preencher este bloco de informação se for o(a) profissional responsável pela utilização dos materiais de avaliação e de intervenção psicológica na
referida instituição.

Nome:
Morada:
Código Postal:
NIF:

Localidade:
Tel.:

E-mail:

Declaro que a informação prestada neste formulário é verdadeira.
Assinatura:

Data:

Por favor preencha, assine e digitalize este formulário, assim como o Termo de Responsabilidade e Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais anexos
anexo e devolva-os para testes@hogrefe.pt

Editora Hogrefe, Lda.
Rua Mário de Azevedo Gomes, 2b | 1500-467 Lisboa
Tel. 212 472 160

Termo de Responsabilidade
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Os instrumentos de avaliação e de intervenção publicados e distribuídos pela Editora Hogrefe requerem competências
específicas, desenvolvidas em contexto de formação académica e profissional, que assegurem uma adequada utilização dos
mesmos. Assim, a sua aquisição está, sem exceção, reservada aos utilizadores que comprovem a sua qualificação académica e
profissional.
Em conformidade com os princípios definidos no Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses, com as orientações
definidas nas Diretrizes Internacionais para a Utilização de Testes, com as normas éticas e profissionais estabelecidas pelas
mais variadas organizações que regulam a utilização deste tipo de instrumentos e com o Código dos Direitos de Autor e dos
Direitos Conexos, a Editora Hogrefe requer a assinatura do termo de responsabilidade abaixo que clarifica alguns aspetos
fundamentais, relacionados com a utilização de materiais de avaliação e de intervenção psicológica (e outros) comercializados
pela Editora Hogrefe.
Enquanto responsável pela utilização dos materiais de intervenção e de avaliação psicológica (e outros) comercializados pela
Editora Hogrefe (seja a título individual, seja enquanto colaborador interno ou externo de uma empresa/organização/instituição)
declaro expressamente que estou consciente dos seguintes aspetos:
• Apenas profissionais devidamente habilitados a realizar intervenções e/ou avaliações psicológicas podem utilizar os materiais
específicos deste tipo de intervenção. A disponibilização destes materiais a profissionais não habilitados viola os princípios do
Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses e do Ato Psicológico.
• A disponibilização de materiais de avaliação psicológica (incluindo enunciados, itens ou grelhas de correção) a “não
profissionais” (como é o caso de sujeitos alvo de avaliação, candidatos a processos de seleção, entre outros) viola os
Princípios do Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses e todas as orientações internacionais que regulam esta
prática.
• Uma vez que apenas os profissionais devidamente habilitados a realizar intervenções e/ou avaliações psicológicas
podem utilizar os materiais específicos deste tipo de intervenção, é da responsabilidade destes velarem pela
segurança dos referidos materiais conservando-os em locais inacessíveis a pessoas não habilitadas.
• Todos os materiais comercializados pela Editora Hogrefe têm direitos de propriedade intelectual pelo que a sua reprodução,
total ou parcial, sob qualquer forma ou meio, incluindo fotocópia, digitalização, disponibilização nas redes sociais ou em
qualquer outro sítio da internet, sem autorização expressa da Editora Hogrefe, é punível por lei.
• A Editora Hogrefe enquanto detentora dos direitos de comercialização dos materiais que disponibiliza ao mercado, é
legalmente responsável pela tomada de medidas legais sempre que tenha conhecimento de algum tipo de violação do
Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos.
• Em conformidade com o Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses e do Ato Psicológico e com as orientações
internacionais que regulam a prática da avaliação psicológica, é da responsabilidade da Editora Hogrefe comunicar às
autoridades competentes a existência de práticas que, alegadamente, possam constituir-se como violações dos princípios e
práticas definidos nessas diretrizes.

Tratamento de Dados Pessoais
Todos os dados pessoais que nos fornecer serão tratados pela Editora Hogrefe, Lda. com a finalidade de gerir a relação
comercial consigo e/ou com a sua instituição e de cumprir com disposições éticas e deontológicas que regulam os testes
psicológicos.
Em circunstância alguma a Editora Hogrefe, Lda. utilizará os seus dados pessoais para outros fins que não os explicitados nas
nossas comunicações consigo e/ou com a sua instituição.
Em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação,
cancelamento, oposição e demais direitos nos termos estabelecidos na legislação em vigor, dirigindo-se ao nosso Responsável
pela Proteção de Dados para o seguinte email: contacto@hogrefe.pt. Pode consultar a nossa política de privacidade em
www.hogrefe.pt.

Tomei conhecimento do Termo de Responsabilidade e consinto o
tratamento dos meus dados pessoais, nos termos anteriormente explicitados.

Assinatura:

Sim

Não

Data:

Por favor preencha, assine e digitalize este Termo de Responsabilidade e o Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais e devolva-os para
testes@hogrefe.pt juntamente com o Formulário de Registo.

Editora Hogrefe, Lda.
Rua Mário de Azevedo Gomes, 2b | 1500-467 Lisboa
Tel. 212 472 160

