JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO

Academia de Natação do Areeiro
FICHA DE INSCRIÇÃO
Inscrição n.º ___________
Data: ____/____/___

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
Sexo Feminino

Masculino

Nome completo ________________________________________________________________________________
Data de Nascimento ___/___/_______ Idade _____ Naturalidade ________________________________________
B.I. / Cartão de Cidadão n.º _______________________ Validade ______ / ______/ ________
Contribuinte nº ____________________________ Utente de Saúde nº _________________________________
Morada _______________________________________________________________________________________
Código Postal _________ - ______ ______________________________
Telefone _______________________________ e-mail _________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL
Nome completo _______________________________________________________________________________
Grau de parentesco __________________________
B.I./Cartão de Cidadão nº ________________________

Data de Nascimento ____/____/________
Válido até _____/_____/________

Contacto telefónico _____________________ E-mail _______________________________________
HORÁRIO(S) E TURMA(S)
Turma: Adaptação Meio Aquático (3 a 5 anos)
Nível I (crianças)
Programa Sabe Nadar (adultos)
Nível de Pré-Competição
Nível de Competição
(Assinatura)

(Administrativa)

__________________________________

____________________________________

DECLARAÇÃO DE RECOLHA DE DADOS PESSOAIS

Eu,_____________________________________________________(nome),________________________(estado civil),
________________________(morada), _________ (cartão de cidadão ou BI), _________(contribuinte fiscal), declaro
para os devidos efeitos, nos termos constantes do estabelecido no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu
e do Conselho de 27 de Abril de 2016 de ora em diante (RGPD), autorizar a Junta de Freguesia do Areeiro, com sede na
Rua João Villaret, n.º 9, 1000 – 182 em Lisboa, com o NIPC n.º 510.832.873, proceda ao tratamento e utilize as
informações e os dados pessoais por mim fornecidos.
A presente declaração destina-se ao tratamento de dados pessoais dos participantes na atividade organizada por esta
Entidade, nomeadamente as inscrições para a “Academia de Natação do Areeiro”.
1. Finalidade do tratamento:
A realização da atividade, registo e arquivo destas.
2. Categorias de titulares:
Participantes e pessoas envolvidas nas atividades realizadas por esta Entidade (como Promotor a Junta de Freguesia de
Areeiro, organizador a Junta de Freguesia de Areeiro)
3. Categorias de dados pessoais:
Para responder às necessidades de organização das atividades, esta Entidade pode recolher e tratar os dados pessoais
a seguir identificados. A recolha de categorias de dados obrigatórios está devidamente identificada, a sua não inclusão
exclui o destinatário da inscrição na atividade, e os demais são facultativas, na base da decisão voluntária do titular de
dados. Para mais esclarecimento de dúvidas, pode contactar o funcionário responsável da atividade – Cremilde
Cerqueiro.
Dados de identificação e de contacto: nome, data de nascimento ou idade, endereço, número de telefone contato de
emergência, número de documento de identificação, validade e contribuinte. Estes dados foram fornecidos
obrigatoriamente na ficha de inscrição.
Dados das atividades:
1) Autorizo, sons e imagens em fotografia e vídeo captados em registo das atividades e respetiva divulgação
institucional pela Entidade na Revista da Freguesia, Website, Facebook da Entidade e pelo período de 20 anos.
SIM

□

NÃO

□

2) Autorizo, dados de identificação de contactos (telefone) para o tratamento e execução da atividade e pelo período
de tempo desde a inscrição até ao fim da atividade, até ao final do dia 24/02/2019.
SIM

□

NÃO

□

3) Autorizo, dados de contacto (telefone) para o posterior contacto institucional em atividade a realizar pela Entidade
e pelo período de 3 anos.
SIM

□

NÃO

□

4) Autorizo, voluntariamente que a Junta de Freguesia de Areeiro use os meus dados pessoais, com a finalidade

de me contactar diretamente para a marcação ou alteração de atividades, promoção dos seus serviços e
ações.
SIM

□ NÃO □

São destinatários dos dados:
As entidades a quem os dados devem ser comunicados por força de disposição legal.
As entidades a quem os dados devem ser comunicados a pedido ou com o consentimento do titular dos dados.
As respetivas entidades seguradoras que fornecem seguros.
5. Direitos de titulares

Os titulares gozem, em conformidade com a lei, dos direitos de acesso e de retificação. Para o exercício dos direitos,
têm de apresentar, por escrito, o pedido ao responsável desta Entidade.
No caso da utilização de seguro de acidentes pessoais:
Declaro que tomei conhecimento e consinto que a Junta de Freguesia de Areeiro possa ter de ceder/partilhar os meus
dados pessoais com parceiros/entidades que prestem serviços no âmbito dos seguros de acidentes pessoais.

Tomo ainda conhecimento de que será assegurada a confidencialidade e segurança dos dados pessoais por mim
fornecidos, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de
2016, bem como, me foi explicado o direito de querendo, aceder, retificar, apagar ou retirar o consentimento ao
tratamento dos mesmos, nos termos aí descritos, através dos contactos:
Email: geral@jf-areeiro.pt, Morada: Rua João Villaret, n.º 9, 1000-182, 1000-182- Lisboa
Contacto direto: Cremilde Cerqueiro.
Para efeitos de contencioso ou cobrança de dívidas os seus dados pessoais podem ser transferidos à empresa
responsável pela cobrança ou ao escritório de advogados responsável pela ação legal.
De acordo com o estabelecido na lei vigente em matéria de proteção de dados, os seus dados pessoais destinam- se
a ser incorporados num ficheiro titularidade da Junta de Freguesia de Areeiro com a finalidade de tratamento e
manutenção nos fins previsto na ficha de inscrição em anexo, mas, onde não existem decisões de perfis automatizadas.
Os dados pessoais serão conservados durante a totalidade da atividade inscrita e após o término deste pelo
período de previsto no Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º 412/2001,
de 17 de Abril, alterada e republicada pela Portaria nº 1253/2009, de 14 de Outubro.

A presente declaração foi-me explicada de forma clara, transparente e esclarecida. Declaro
que li na íntegra e concordo com a presente declaração.

_______________, ____/_____/________

____________________________________________________
Assinatura

