Férias Desportivas 2019
Junta de Freguesia de Fátima
Centro de Estudos de Fátima (CEF)

01 de julho a 30 de agosto

Ficha de inscrição
Nome do participante:

Data de Nascimento:

NIF:

N.º de Utente:

N.º CC:

Morada:

Nome Encarregado de Educação:

Telefone/Telemóvel:
E-mail:

Alimentos que não possam ser ingeridos:

Outras informações relevantes no âmbito da saúde:

Preço:
45 € / Semana (segunda-feira a sexta-feira)
160 € / mês completo

v.s.f.f.
*marcar as semanas pretendidas
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Julho

Agosto

Notas:
Nas atividades das férias desportivas é permitida a participação de crianças a
partir dos 6 anos (obrigatoriamente já completados) até aos 12 anos inclusive.
A
ficha
de
inscrição
poderá
ser
enviada
por
email
para
geral@freguesiadefatima.pt ou ser entregue pessoalmente na secretaria da Junta.
O seguro é pago uma única vez e é válido para todo o período do decorrer das
férias desportivas - 10,00€.
O valor para reservar semanas é sujeito a uma caução de 10€/semana.
O pagamento do seguro, da caução semanal e mês completo é obrigatório no
ato de inscrição, podendo ser efetuado através de transferência bancária para a conta
NIB 0033.0000.50033053282.05 ou na secretaria da Junta em dinheiro, cheque ou
MB.
As inscrições têm de ser efetuadas até dois dias úteis antes da participação,
para garantir a ativação do seguro e o fornecimento do almoço.
O incumprimento das normas de inscrição leva a não aceitação da criança nas
atividades.
❖ Aceito as condições de inscrição e participação da criança nas atividades das
férias desportivas.
❖ Autorizo o meu educando a participar em todas as saídas a realizar.
❖ Autorizo/não autorizo (riscar o que não pretende) publicação de vídeo /
fotografias na página eletrónica da Junta de Freguesia de Fátima e nas redes
sociais,

Assinatura do Encarregado de Educação

Data ____/____/_______
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Exercício do dever de informação
Os dados recolhidos impõem ao Responsável do Tratamento o fornecimento das
informações constantes do art.º 13.º do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD), as
quais se consideram prestadas pela leitura do presente documento:
A nossa legitimidade para proceder ao presente tratamento encontra-se prevista na
alínea e) do n.º 1 do art.º 6.º do RGDP.
Os dados serão tratados pela Junta de Freguesia de Fátima.
Querendo, poderá contactar com o nosso DPO através dos seguintes meios:
geral@freguesiadefatima.pt / 249 531 612 / 913 987 485.
O presente tratamento destina-se à realização da atividade: Férias Desportivas.
Os dados recolhidos serão entregues ou facultados aos monitores, em caso de
necessidade, e à companhia de seguros.
Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período
legalmente

obrigatório,

respeitando

a

sua

conservação

as

garantias

de

sigilo

e

confidencialidade preconizadas pelo RGPD.
Dispõe do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados
pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a
limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao
tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados, podendo para o efeito solicitar
documento específico para o exercício desse direito.
Pode retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem
comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento propriamente dito
sempre que o tratamento dos dados se baseie no consentimento do titular ou seja necessário
para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do
responsável pelo tratamento ou do titular dos dados, interesses legítimos prosseguidos pelo
responsável pelo tratamento ou por terceiros.
Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação a uma
autoridade de controlo.
Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderá V.
Exa. opor-se às mesmas, nos termos e para os efeitos do art. 22.º.
Foram recolhidos dados pessoais comuns/sensíveis, tais como indicações no âmbito
da saúde, que têm a sua origem a proteção dos interesses vitais do titular dos dados.

Tomei conhecimento,

_____________________________________
Assinatura
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