
Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

de VILA VIÇOSA 

 

 

Ficha de Inscrição para Programa Férias Divertidas – Fevereiro 2023 

 

 
 

NOME DO PARTICIPANTE 

 
DATA DE NASCIMENTO CARTÃO DE CIDADÃO/BI 

 

NIF 

 

MORADA 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

LOCALIDADE                                                                                                                ANO DE ESCOLARIDADE 

 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE FREQUENTA 

 

 

NOME DO E.E. / REPRESENTANTE LEGAL 

 
CONTACTOS DO E.E. / REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 
 

 

Objeto do Requerimento 

Data de Participação: 

 

  1 a 3 de fevereiro                  20 e 22 de fevereiro 
 
 

Refeições: 
 
       Sim                  Não               

 

 
Escalão: 

       1                2                  Sem Escalão 

 

Necessidades Educativas Especiais?     

       SIM               Não  

      - Em caso afirmativo, especifique:    

________________________________________________________________________ 

  
 PEDE DEFERIMENTO, 

 

 
 

O REQUERENTE, 

AOS  /  /  
  

ENTRADA  
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ENTRADA N.º  

DATA 

REQUERIMENTO 

PROCESSO 

O FUNCIONÁRIO 

/ / 

- 



  

 

 

 

Formulário de recolha de Consentimento Informado relativamente ao tratamento de dados pessoais 
relativos à Imagem e Som de menor Educando, no decorrer da atividade: Férias Divertidas – Fevereiro 
2023 
 
_________________________________________________________, Encarregado de Educação e titular 

das responsabilidades parentais do aluno/menor 

___________________________________________________, nascido a _______________. 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
Compromisso do Responsável Pelo Tratamento – O Município de Vila Viçosa 
 

A Câmara Municipal de Vila Viçosa garante a salvaguarda do direito à proteção de todos os Dados Pessoais, 
nos termos do disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016 (RGPD), com as alterações vigentes, e da Lei n.º 58/2019, de 08 de Agosto, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados 
que sejam prestados pelo respetivo titular, através do presente formulário e cujo tratamento é feito de forma 
confidencial, estando os colaboradores da Câmara Municipal de Vila Viçosa obrigados a um dever de sigilo 
quanto aos mesmos. 
  
Consideram-se «Dados Pessoais» toda a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 
identificável («titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, 
direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um 
número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos 
específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa 
singular.  
  
Considera-se «Tratamento de Dados», uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados 
pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a 
recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a 
consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a 
comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição. 
 
Mais se compromete o Município de Vila Viçosa, levando em conta a natureza, o âmbito, o contexto e as 
finalidades do presente tratamento dos dados, bem como os riscos para os direitos e liberdades das pessoas 
singulares, em aplicar as medidas técnicas e organizativas que forem adequadas para assegurar e poder 
comprovar que o tratamento é realizado em conformidade com o RGPD.  
 
Direito à Informação dos titulares dos dados pessoais  

 Responsável pelo tratamento → Presidente da Câmara Municipal;    

 O Encarregado da Proteção de Dados → Emanuel Esteves da Mota - dpo@cm-vilavicosa.pt 

 Os dados objeto de tratamento destinam-se somente ao tratamento da tramitação do pedido;  

 O não fornecimento dos dados supra implica a rejeição liminar do pedido;  

 Destinatários ou categorias de destinatários dos dados e tempo de conservação dos dados pessoais: 
 

Categoria de dados 
pessoais 

Destinatários Finalidade do Tratamento Fundamento Jurídico do 
Tratamento 

Prazo de 
Conservação 

Nome 
Cartão Cidadão 
NIF 
Morada 
Telemóvel 
Telefone 
e-mail 
Imagem e som 
(fotogramas e 
videogramas) 

Município de 
Vila Viçosa; 
Seguradora; 
Sítio da internet 
do Município e 
contas de 
Redes Sociais 
do Município 

Proceder à comunicação 
com os munícipes e 
restantes cidadãos 
relativamente às diversas 
iniciativas ligadas 
Publicação no site 
institucional do município 
bem como nas redes 
sociais: 
Facebook;Twitter;Instagram 
 e LinkedIn 

Consentimento do titular 
(alínea a) do artigo 6º do 
RGPD) 
 
 
 
 

5 anos   



  

 

 

 
 Os dados em presença só serão acedidos por entidades oficiais terceiras, para efeitos de parecer, nos 

termos de Lei especial e não serão transferidos para países terceiros; 

 Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo titular dos dados, incluindo a 
retificação, o apagamento ou a limitação do tratamento dos dados pessoais, podendo exercer de igual 
modo do direito de se opor à utilização dos mesmos; 

 No caso dos dados constantes em documentos instrutórios, os dados pessoais adicionais aos que são 
estritamente necessários serão rasurados; 

 Os presentes dados não se encontram sujeitos a decisões automatizadas, incluindo a definição de 
perfis; 

 Qualquer violação de dados pessoais será levada a conhecimento do interessado nos termos e 
condições legal e procedimentalmente estabelecidos;  

 O Titular de Dados tem o Direito de apresentar Reclamação junto da autoridade de controlo 
(Comissão Nacional de Proteção de Dados);  

 O tratamento dos dados Pessoais neste âmbito, constitui obrigação legal;  

 O Titular dos Dados pode retirar o consentimento ao tratamento dos mesmos, sempre que esse 
tratamento disso dependa.  

 
Declara que tomou conhecimento da política de proteção de dados do Município de Vila Viçosa, e 
oferece o seu consentimento, de forma clara e expressa, a esta Autarquia a efetuar o tratamento dos 
dados disponibilizados, assim como, a captação, reprodução e publicitação da sua imagem e registo 
de voz e, bem assim, dos dados do menor acima identificado para as finalidades e nos termos 
indicados na informação abaixo disponibilizada,  
 
Mais declara:  
 

 Estar ciente que as imagens e som em causa poderão ser editados, copiados, exibidos, 
publicados ou distribuídos;  

 Que renuncia ao direito de analisar ou aprovar previamente o produto final em que as referidas 
imagens ou som possam surgir; 

 Que este material é destinado exclusivamente a utilização com fins educacionais não 
lucrativos e sempre de acordo com o interesse público, podendo o mesmo material ser 
apresentado por via eletrónica através da Internet, em exposições, online, etc. 

 
 

Data:________________________ , ________ de _______________________de__________ 
 
 

O Encarregado de Educação - Titular de Responsabilidades Parentais 
 
 

________________________________________________________ 

 


