
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CAGARRINHOS ATIVOS – EXPEDIÇÃO DE VERÃO 

DADOS CRIANÇA 

NOME COMPLETO  

DATA DE NASCIMENTO  

MORADA COMPLETA  

N.º CONTRIBUINTE  

N.º CARTÃO CIDADÃO  

 

DADOS PROGENITOR/A, REPRESENTANTE LEGAL OU QUE TENHA A GUARDA DE FACTO 

NOME COMPLETO  

TELEFONE/TELEMÓVEL  

CORREIO ELETRÓNICO  

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O/a progenitor/a, representante legal ou quem tenha a guarda de facto da criança acima mencionada consente que os 
dados pessoais desta sejam objeto de processamento e armazenamento informático ou não informático única e 
exclusivamente no âmbito e para os efeitos da presente atividade. 

Consente todo e qualquer registo fotográfico ou gravação em vídeo recolhida pelo Município de Vila do Porto, bem como 
a edição e publicação das imagens ou vídeos no sítio oficial da internet do Município de Vila do Porto (http://cm-
viladoporto.pt/) e nas redes sociais associadas a este. 

O Município de Vila do Porto manterá toda a informação relacionada com dados pessoais sob sigilo absoluto sobre toda e 
qualquer relação com o/a progenitor/a, representante legal ou que tenha a guarda de facto da criança acima mencionada, 
respeitando a legislação em vigor. 

O/a progenitor/a, representante legal ou quem tenha a guarda de facto da criança acima mencionada tem direito a aceder 
e conhecer os dados que sejam registados sobre a criança, sem demoras ou custos e, completar, retificar e eliminar, 
livremente e sem restrições, com periodicidade razoável, a informação a seu respeito constante das bases de dados do 
Município através de contato pessoal, ou por comunicação escrita dirigida a este, através do correio eletrónico 
desporto@cm-viladoporto.pt. 

O/a progenitor/a, representante legal ou quem tenha a guarda de facto da criança acima mencionada tem o direito de se 
opor, a seu pedido e gratuitamente, ao tratamento dos dados pessoais da criança para efeitos de comunicação municipal 
ou de qualquer outra forma de publicidade municipal. 

TOMEI CONHECIMENTO E AUTORIZO _____________________________________________________________________ 

TOMEI CONHECIMENTO E NÃO AUTORIZO _________________________________________________________________ 
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