
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Ficha de Inscrição N.º    

Período (s) a Participar 

1.ª Semana (24 a 28 de Junho)  3.ª Semana (08 a 12 de Julho)  

2.ª Semana (01 a 05 de Julho)   

 

Identificação do Participante 

Nome Completo  

 

Data de Nascimento /                          / Idade  N.I.F.  

Morada Completa  

Código Postal     -    Localidade  

Ano de Escolaridade  Escola  

 

Identificação do Representante Legal 

Nome Completo  

Parentesco  

Morada Completa  

Código Postal     -    Localidade  

Telemóvel          E-mail  

 

Filiação 
 

Nome do Pai  Contato          

Nome da Mãe  Contato          

 

Outras Informações 
 

Doenças / Medicação?  

Limitação Física?  

Outro Tipo de Alimentação?  

 
 
 

Autorizo meu filho(a) a ser entregue às seguintes pessoas: 

 
Nome:  C.C./B.I. N.º  Parentesco:  Contato:  

Nome:  C.C./B.I. N.º  Parentesco:  Contato:  

Nome:  C.C./B.I. N.º  Parentesco:  Contato:  

Nome:  C.C./B.I. N.º  Parentesco:  Contato:  

 
  



 
 
 
 
 
 
 

    

Declaração de Recolha e Tratamento de Dados Pessoais do Município de Condeixa para a atividade Fun 

Férias de Verão 2019 

1. Responsável pela Protecção e Tratamento dos dados pessoais 

O Município de Condeixa-a-Nova é o órgão autárquico deste concelho e tem por missão definir e executar políticas tendo em 

vista a defesa dos interesses e satisfação das necessidades da população local. 

Nesse sentido cabe-lhe promover o desenvolvimento do município em todas as áreas nomeadamente o desporto, a saúde e a educação, 

com efeito a Atividade Fun Férias de Verão é realizado anualmente no seguimento da estratégia do Município. 

 O Município de Condeixa-a-Nova é responsável pelo tratamento de dados pessoais dos participantes e pessoas envolvidas na 

actividade. 

Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais poderá contactar Responsável de Protecção de Dados através 

dos seguintes meios: 

 

Município de Condeixa-a-Nova 

Largo Artur Barreto 

3150-154 Condeixa-a-Nova 

geral@cm-condeixa.pt 

2. Direitos de titulares  

Os titulares gozem, em conformidade com a lei, dos direitos de acesso, rectificação, cancelamento, limitação, portabilidade, 

oposição e reclamação. 

Para o exercício dos direitos, podem ser apresentados por escrito, o pedido pode ser realizado para o responsável pela Protecção e 

tratamento dos dados pessoais, supracitado no ponto 1.º. 

 

Finalidade do tratamento de dados 

A finalidade do tratamento de dados destina-se ao registo e arquivo inerentes à realização da actividade. 

 

3. Categorias de titulares 

Participantes e pessoas envolvidas na atividade Fun Férias de Verão 2019 realizado pelo Município de Condeixa.  

 

4. Categorias de dados pessoais 

Para responder às necessidades de organização da actividade, o Município de Condeixa pode recolher e tratar os seguintes dados 

pessoais. A recolha de algumas categorias de dados é obrigatória, outras são facultativas na base da decisão voluntária do titular de 

dados. Para mais esclarecimento de dúvidas, pode contactar o responsável pela actividade. 

 

1. Dados de identificação e de contacto: nome, data de nascimento ou idade, sexo, nacionalidade, endereço, número de telefone, 

endereço electrónico, habilitações literárias, número de documento de identificação, entidade onde trabalha ou estuda, entre 

outros; bem como os dados dos pais / tutores / curadores de menor, interdito, e inabilitado. 

2. Dados da actividade: sons e imagens captados em actividade (por exemplo: fotografia, gravação, vídeo), para fins de Arquivo 

Interno; 

3. Dados financeiros: os dados de contas bancárias das respectivas pessoas no caso do pagamento financeiro, tais como as taxas 

de inscrição e os prémios pecuniários, entre outros. 

4. Outros dados: outros dados relacionados com a actividade. 

 

5. Destinatários dos dados 

São destinatários dos dados: 

1. As entidades a quem os dados devem ser comunicados por força de disposição legal. 

2. As entidades a quem os dados devem ser comunicados a pedido ou com o consentimento do titular dos dados. 

3. As respectivas entidades seguradoras que fornecem seguros. 

 

6. Direitos de titulares 

Os titulares gozem, em conformidade com a lei, dos direitos de acesso e de rectificação.  

Para o exercício dos direitos, têm de apresentar, por escrito, o pedido ao responsável ao Responsável pela Protecção e tratamento 

dos dados pessoais, citado no ponto 1.º. 
 

“O Município de Condeixa-a-Nova cumpre integralmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados no que concerne à recolha e 

tratamento dos mesmos. Os dados pessoais recolhidos destinam-se exclusivamente à tramitação do presente pedido.” 

 

Data da Inscrição: / / Tomei conhecimento do Regulamento e Aceito: 

Assinatura: 

NOTA: Consulte o Regulamento do Fun Férias de Verão 2019 na Receção das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova 


