


FICHA DE INSCRIÇÃO / TERMO DE RESPONSABILIDADE

Utilização do Equipamento de tração elétrica adaptado para cadeira de rodas

Nome:

Endereço:

Código Postal: Cidade:

País:

NIF: Documento de Identificação:

Data de nascimento: Telemóvel:

E-mail:

Termo de Responsabilidade:

_______________________________________________________________________  (nome),  portador/a  do  Documento  de

Identificação n.º  ______________________,  válido  até  ____________________ e  NIF  ____________________,  residente  em

__________________________________________________________________________________________________________

__________________  (morada),  identificado  na  ficha  de  inscrição,  declaro  responsabilizar-me  pela  adequada  utilização  e

conservação do Equipamento de Tração Elétrica Adaptado a Cadeira de Rodas (e-CaR), de propriedade da Câmara Municipal de

Águeda, NIF 501090436, comprometendo-me com a sua devolução em perfeito estado, após a sua utilização, e em conformidade

com o disposto nas Normas de Utilização.

Em caso de extravio e danos que acarretem a perda total ou parcial do bem, fico obrigado/a a ressarcir a Câmara Municipal de

Águeda dos prejuízos experimentados.

A utilização de capacete ou outros equipamentos de proteção individual é da minha estrita responsabilidade.

Declaro ainda que tomei conhecimento e concordei com as Normas de Utilização do e-CaR.

Águeda, _____ de _______________ de 20 _____

O/A Responsável (CMA), O/A Utilizador/a,

_________________________________ ________________________________

(Assinatura) (Assinatura)
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Política de Privacidade e Tratamento de Dados:

Ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, alínea b) do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679, de 27 de abril, e para a finalidade de utilização

do Equipamento de tração elétrica adaptado para cadeira de rodas, o tratamento de dados pessoais é necessário para a execução de um contrato

no qual o/a titular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido deste/a.

A Câmara Municipal de Águeda (CMA), Pessoa Coletiva n.º 501090436, com sede em Praça do Município, 3754-500 Águeda, é responsável pela

recolha e tratamento dos dados pessoais fornecidos para esta finalidade, ficando os mesmos disponíveis na base de dados da Autarquia, podendo

ser comunicados e/ou transmitidos a outra entidade, consideradas entidades subcontratantes,  apenas nos termos previamente definidos na

Política  de  Privacidade  e  Tratamento  de  Dados da  Autarquia,  que  se  encontra  disponível  nos  edifícios  municipais  da  CMA  e  no  site,  em

https://www.cm-agueda.pt,  e  que,  enquanto  titular  dos  dados  pessoais,  tem  conhecimento  que  a  qualquer  momento  poderá  retirar  o

consentimento agora facultado,  não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no mesmo. Os dados pessoais recolhidos,

poderão ser retificados a qualquer momento, exercendo os direitos de proteção de dados, designadamente os direitos de acesso, retificação,

oposição ou apagamento, mediante solicitação escrita para dpo@cm-agueda.pt, ou para a morada acima descrita.

Os dados indicados, bem como outros que sejam registados, no âmbito do serviço prestado, e sujeitos a tratamento, destinam-se à execução das

diligências necessárias à prestação do serviço de empréstimo do e-CaR, podendo ser utilizados para fins estatísticos, contabilísticos, financeiros e

administrativos.

Os dados do/a utilizador/a,  recolhidos no âmbito do serviço de empréstimo do e-CaR serão conservados enquanto se mantiver em vigor  o

contrato de adesão e até 6 meses após a cessação do contrato, podendo ser mantidos após este prazo apenas os dados anonimizados com

importância e relevância para a atividade municipal em termos de gestão, manutenção e reformulação do sistema e das infraestruturas públicas

associadas aos meios de mobilidade adaptada. A responsabilidade do tratamento dos dados pessoais é da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade

(DV-AS).

No âmbito da utilização do serviço de empréstimo do e-CaR, a CMA recolhe informações acerca das utilizações realizadas, devendo ser indicado o

percurso efetuado, para efeito de registo estatístico.

O/A utilizador/a não pode utilizar o serviço de empréstimo do e-CaR submetendo dados ou informações que não sejam verdadeiros, exatos ou

que estejam desatualizados.

Conhecimento:

Tomei conhecimento da Política de Privacidade e Tratamento de Dados da CMA. Sim Não

Termo de Consentimento:

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679, de 27 de abril, que dou o meu consentimento de forma livre,

específica e informada, para a finalidade descrita, no âmbito da utilização do empréstimo do e-CaR:

 Envio, para qualquer uma das vias de comunicação indicadas, durante e/ou após a adesão do/a utilizador/a, de notificações respeitantes ao

serviço de empréstimo do e-CaR.

Sim Não

 Captação de imagens (fotografia ou filme),  cedência a  terceiro (s),  exposição e reprodução da imagem, através de quaisquer  meios de

comunicação, para quaisquer fins lícitos, designadamente promocionais.

Sim Não

 Envio, para qualquer uma das vias de comunicação, de informações/notícias sobre o serviço de empréstimo do e-CaR.

Sim Não
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