Identificação da Criança/Jovem
Nome:
Idade:

Sexo: M

Data de Nascimento:

F

/

/

Identificação do Encarregado de Educação
Nome:
Contato:
E-mail:
Cuidados Especiais:
Doenças:
Alergias:
Tomar alguma medicação:

Observações:
Declaro que o meu educando possuí robustez física para a prática de atividades lúdico pedagógicas,
comprometendo-me a alertar a equipa do Projeto PIICIE caso surja alguma indicação em contrário.
Autorizo a publicação de imagens do meu educando para fins de divulgação do mesmo e suas atividades.
Autorizo ainda o tratamento de dados pessoais no contexto do Projeto PIICIE de acordo com a nova Lei
do RGPD.
Informação de Recolha de dados Pessoais
O Município de Valpaços, responsável pelo tratamento de dados deste documento, e eventuais anexos, informa que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Contacto do encarregado de Proteção de Dados rgpd@valpacos.pt;
A finalidade do tratamento de dados pessoais é a expressa no presente documento e eventuais anexos.
O fundamento legal desse tratamento é o fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, e o cumprimento das obrigações contratuais e legais daí decorrentes na
prossecução do interesse público e exercício de autoridade pública.
Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por estrita necessidade da efetivação das finalidades referidas.
Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário ou cumprimento de prazo fixado por Lei.
O titular dos dados pode exercer os direitos previstos no referido RGPD, designadamente o direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de
limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e de reclamação para autoridade de controlo – Comissão Nacional de Proteção de Dados – Rua de São Bento
n.º148- 3º 1200-821 Lisboa – email: geral@cnpd.pt, sem prejuízo das finalidades e prazos de conservação acima referidos;
A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento da finalidade indicada, e/ou obrigação legal e contratual, pelo que o titular está
obrigado a fornecê-los e a atualizá-los.

Valpaços,

de

de 2019

Encarregado de Educação

