
Preencher corretamente os dados pessoais

Nome completo

Data de nascimento Sexo Feminino Masculino

Naturalidade Nacionalidade

Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão Nº. Emissão

Endereço

Código postal Telefone            Telemóvel

E-mail

É a primeira vez que participa nos ‘Passeios na Minha Terra’? Sim Não

Necessita de acompanhamento? Sim Não

Apresenta as seguintes limitações? Surdez Cegueira Outras

Utiliza as seguintes ajudas técnicas?

Identificação do acompanhante

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº.

ano diamês

PASSEIOS NA MINHA TERRA
CONCELHO DE SANTA MARIA DA FEIRA
2021

Santa Maria da Feira, de de 2021

Andarilho Cadeira de rodas Canadianas
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Declaro, para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados – Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu
de Conselho de 27 de abril de 2016, prestar, por este meio, o meu consentimento ao Programa Passeios na Minha Terra do Município
de Santa Maria da Feira para o tratamento dos meus dados pessoais, constantes do presente formulário. Uma vez que, no âmbito da 
prestação dos seus serviços e no cumprimento de obrigações legais, necessita de recolher regularmente dados pessoais, quer garantir 
que os seus inscritos são bem informados das suas políticas e procedimentos e dos direitos que têm enquanto titulares dos dados que 
estão a fornecer.

Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao inscritos o direito de acesso aos dados que lhe digam diretamente respeito, podendo 
solicitar a sua correção ou eliminação a qualquer momento, com exceção dos dados recolhidos no cumprimento de uma obrigação legal.

Caso pretenda obter esclarecimentos adicionais sobre questões relacionadas com a proteção de dados, poderá contactar-nos por telefone, 
por e-mail (rgpd@cm-feira.pt) ou presencialmente.

O Programa Passeios na Minha Terra do Município de Santa Maria da Feira compromete-se a respeitar a legislação relativa à proteção
da privacidade dos dados dos inscritos e a tratar estes dados apenas para os fins para que foram recolhidos e consentidos. Relembramos 
que pode, a qualquer momento alterar os seus consentimentos.

Para que possamos continuar a recolher, tratar e utilizar os seus dados pessoais necessitamos do seu consentimento livre, informado
e explícito.

CONSENTIMENTOS

Consinto a recolha e utilização dos meus dados pessoais que não estão enquadrados numa obrigação legal e informações comple-
mentares para elaboração do meu processo físico e respetivo tratamento e inserção da informação na base de dados.

Consinto a utilização dos meus dados para respetivo encaminhamento para ofertas de educação/formação, ofertas de emprego
e para outras respostas/serviços para os quais tenha manifestado interesse prévio.

Consinto a utilização dos meus dados para efeito de divulgação de atividades e serviços do Espaço Migrações e outras atividades
e informações que possam ser do meu interesse de acordo com o meu perfil.

Consinto a utilização dos meus dados e respetivo tratamento para elaboração de relatórios, análises e estatísticas.

N.º Processo:

Data Assinatura

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DOS DADOS
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