Ficha de Inscrição
Modalidade: QUALIFYING TÉNIS
Nome: _____________________________________________________ Data de Nascimento: ___/___/____
B.I / C.C nº: ___________________ Idade: ______ Morada: __________________________________________
Telemóvel: ________________________ E-mail: _________________________________________________
Possui alguma contraindicação para a prática da actividade em causa? Sim

Não

Se sim, qual? ________________________________________________________________________________
O Praticante
Assinatura: ______________________________________________________ Mogadouro: ____/____/______
Termo de responsabilidade *
Declaro que fui informado dos meus direitos enquanto titular dos dados pessoais tratados e que para os exercer pode rei fazêlo mediante pedido por escrito, dirigido ao responsável pelo tratamento, através do e -mail geral@mogadouro.pt
Assumo inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações cons tantes na presente ficha de
inscrição.

Consentimentos *
Autorizo a Câmara Municipal a proceder ao tratamento dos meus dados, na medida do adequado, pertinente e limitado ao
estritamente necessário para a execução do serviço a que me inscrevo e cumprimento das obrigações legais a ele inerentes.
Autorizo a que os meus dados pessoais, sejam transmitidos às entidades com quem as entidades organizadoras do
Município de Mogadouro contratem o cumprimento das suas obrigações legais e/ou execução dos procediment os necessários e
inerentes à prestação dos projetos educativos, desde que as mesmas apresentem garantias suficientes de executar medidas técni cas e
organizativas adequadas, de forma a que o tratamento de dados satisfaça os requisitos do Regulamento (UE) 20 16/679, de 27 de
abril.
Autorizo as entidades organizadoras do Município de Mogadouro a enviar-me mensagens para o número de telemóvel e
para o endereço eletrónico identificado nesta ficha de inscrição para efeitos de comunicações consideradas importantes no âmbito do
projeto.

Política de proteção de dados
Os dados pessoais constantes nesta ficha de inscrição destinam-se exclusivamente para o Município de Mogadouro. Os dados são
confidenciais e utilizados apenas para os fins a que se destinam, podendo ape nas ser facultados ao Município de Mogadouro. Na eventual
necessidade de qualquer entidade subcontratada ter acesso aos dados, esta tratará os dados pessoais adotando medidas técnicas e
organizacionais necessárias de forma a proteger os mesmos contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou
o acesso não autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. Após o término do Projeto, os dados pessoais ser ão eliminados,
exceto quando exista uma obrigação legal de conservação dos mesmos, nos termos do art. 17º do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”). Enquanto titular dos dados pessoais, goza dos seguintes direitos: dir eito de acesso,
retificação, atualização, limitação a apagamento dos seus dados pessoais (salvo os dados indispensáveis à prestação do serviço a que se
inscrever ou ao cumprimento de obrigações legais a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito), o direito à oposição (s alvo se o
responsável pelo tratamento apresente razões imperiosas e legítimas para prosseguir o tratamento que prevaleçam sobre os seus inter esses,
direitos e liberdades), à retirada de consentimento (sem que tal comprometa a licitude do tratamento efetuado ao abrigo dess e consentimento),
e o direito à portabilidade dos dados. O titular dos dados poderá exercer os seus direitos mediante pedido por escrito, dirig ido ao responsável
pelo tratamento, através do e-mail geral@mogadouro.pt.

Contacto: 934661587 / desporto@mogadouro.pt

