
FICHA DE INSCRIÇÃO / TERMO DE RESPONSABILIDADE

Piscinas Municipais

Nome

N.º de Contribuinte Data de nascimento / /

Morada

Código Postal - Localidade

Telefone Telemóvel

E-mail

de acordo com o n.º 2 do ar go 40.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, alertado/a e consciente dos riscos

inerentes à prá ca de natação e das a vidades sicas e despor vas, declara que possui a robustez sica e

psíquica necessária, não sofrendo de doença infetocontagiosa ou outra contraindicação para a sua prá ca.

Águeda, _____ de _______________ de 20 _____

Assinatura,

_______________________________________

(conforme BI/CC)
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Polí ca de Privacidade e Tratamento de Dados:

Ao abrigo do ar go 6.º, n.º 1, alínea b) do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679, de 27 de abril, e

para as  finalidades  a  seguir  descritas,  no âmbito  dos serviços  prestados  para os processos  relacionados  com  a

inscrição nas Piscinas Municipais, o tratamento de dados pessoais é necessário para a execução de um contrato no

qual o tular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido deste.

A Câmara Municipal de Águeda (CMA), Pessoa Cole va 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 transmi dos a outra en dade,

consideradas  en dades  subcontratantes,  nomeadamente,  no âmbito da prestação  de  serviços  especializados  de

manutenção e atualização das aplicações informá cas (MEDIDATA; SMARTSTEP), apenas nos termos previamente

definidos na Polí ca de Privacidade e Tratamento de Dados da Autarquia, que se encontra disponível nos edi cios

municipais da CMA e no  site,  em  h ps://www.cm-agueda.pt, e que, enquanto tular dos dados pessoais,  tenho

conhecimento que a qualquer momento poderei re rar o consen mento agora facultado, não comprometendo a

licitude do tratamento  efetuado  com base  no  mesmo.  Os  dados  pessoais  recolhidos,  poderão  ser  re ficados  a

qualquer momento, exercendo os direitos de proteção de dados, designadamente os direitos de acesso, re ficação,

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,

des nam-se à execução das diligências necessárias à prestação do serviço, incluindo o envio, para qualquer uma das

vias de comunicação indicadas,  de no ficações  respeitantes  aos serviços  prestados para a inscrição nas piscinas

municipais,  podendo ser  u lizados  para fins  esta s cos,  contabilís cos,  financeiros  e  administra vos.  Os  dados

recolhidos no âmbito deste serviço, serão conservados pelo prazo de um (1) ano, correspondendo ao ano le vo, de

acordo com a Portaria n.º 412/2001,  de 17 de abril,  alterada pela Portaria n.º  1253/2009, de 14 de outubro. A

responsabilidade do tratamento dos dados pessoais é da Divisão de Cultura e Desporto (DV-CD) – Área de Desporto

(Piscinas Municipais).

Conhecimento:

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