DECLARAÇÃO
CONSENTIMENTO INFORMADO, ESPECÍFICO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA A RECOLHA, PROCESSAMENTO E
GUARDA DE DADOS PESSOAIS PARA EFEITOS DE INSCRIÇÃO EM: Férias Desportivas
Eu_________________________________________________________ com os seguintes contactos: telefone: ____________________ correio
eletrónico _________________________________________, declaro para os efeitos previstos no artigo 13º do Regulamento Geral
de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P.E do Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar por este meio, o meu
consentimento para o tratamento dos dados pessoais atrás indicados, à União de Freguesias de Grijó e Sermonde com
morada na Alameda do Mosteiro 4415- 493 Grijó, Vila Nova de Gaia.
Que a presente declaração constitui título bastante para conferir autorização à União de Freguesias de Grijó e
Sermonde, para proceder ao tratamento dos meus dados pessoais, assim como registo de imagem (registo
fotográfico e vídeo) do meu educando / ou próprio.
Tomei conhecimento de que a falta de consentimento para o tratamento de todos os dados pessoais exigidos, para
aquele fim terá como resultado o indeferimento do solicitado.
Que os dados pessoais cujo tratamento se autoriza pela presente declaração, serão registados, organizados,
estruturados e conservados para uso exclusivo no âmbito das Férias Desportivas não sendo utilizados para fins
comerciais, direta ou indiretamente, nem alocados na definição de perfis ou para quaisquer outras decisões
automatizadas.
Que os dados pessoais recolhidos, objeto de tratamento informático, podem a todo o tempo, ser solicitados pelo seu
titular, a esta autarquia, devendo a mesma informar num formato estruturado de uso corrente e leitura automática
relativamente ao seu registo e conservação, bem como, a sua retificação face à possibilidade da sua inexatidão e ainda
ao seu apagamento, quando os referidos dados pessoais, deixarem de ser necessários à finalidade que motivou a sua
recolha ou tratamento, podendo ainda, ser objeto de portabilidade nos termos do artigo 20º do RGPD.
Mais declaro, ter tomado conhecimento dos seguintes direitos que me assistem relativamente aos dados pessoais por
mim facultados e constantes em base de dados sobre a responsabilidade da Freguesia de Grijó e Sermonde:
1.
Retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados pessoais
2.
Opor-me à continuação do tratamento dos meus dados pessoais
3.
Ser informado(a) por meu pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias de dados envolvidos, a
identidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados ou fornecidos e o período de conservação dos meus
dados pessoais.
4.
Exercer o direito de apresentar reclamação junto do encarregado da proteção de dados através do seguinte
endereço eletrónico: secretaria-grijo@jf-grijosermonde.pt
5.
Apresentar queixa à CNPD sobre a violação de quaisquer diretos que me assistam no âmbito da recolha e
processamento dos meus dados.
Entidade que pede o consentimento: União de Freguesias de Grijó e Sermonde com morada na Alameda do Mosteiro
4415- 493 Grijó, Vila Nova de Gaia.
Assinatura de quem pede consentimento:

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas pela
pessoa que acima assina, bem como autorizo a recolha, processamento e utilização dos meus dados pessoais que
forneço de forma voluntária relativamente ao processo de instrução do pedido de participação em Férias Desportivas
conforme acima descrito, confiando que os dados fornecidos, apenas serão utilizados para este fim em exclusivo e nas
garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pela “Freguesia de Grijó e Sermonde.
Data:___/_____/_______
Assinatura do Encarregado de Educação/ Representante Legal / Próprio: ______________________________________________

