BOLETIM DE INSCRIÇÃO ESCOLA DE VELA

Summer Camps 2022

Dados do Utente
Nº Sócio _________________

Data Inscrição: ___________________

Nome Completo: _________________________________________________________________________________
Morada: _______________________________________________________________________________________
Código Postal: ________ - _____

Telef. Casa: __________________

Telemóvel: _________________

E-mail: _________________________________________________________________________________________
Cartão Cidadão nº: _____________ Nº Identificação Fiscal: _______________ Data Nascimento: _______________
Já fez algum Curso de Vela? Sim □ Não □ Ano ______ Local _________ Tipo de Curso _______________________
Como chegou até nós _____________________
Semana Pretendida
Mês de Junho:

□
2ª Semana: 20 a 24 Junho □
3ª Semana: 27 a 01 Julho □
1ª Semana: 13 a 17 Junho

Mês de Agosto :

□
2ª Semana: 08 a 12 Agosto □

Mês de Setembro:

1ª Semana: 01 a 05 Agosto

3ª Semana: 29 a 02 Setembro

2ª Semana: 05 a 09 Setembro

□

□

Mês de Julho:

□
2ª Semana: 11 a 15 Julho □
3ª Semana: 18 a 22 Julho □
4ª Semana: 25 a 29 Julho □
1ª Semana: 04 a 08 Julho

Almoço de Mar: Sim □ Não □

Filiação (Só < 18A)
Nome Mãe: ______________________________________________________________________________________
Telemóvel:_________________ E-mail: ________________________________________________________________
Nome Pai: _______________________________________________________________________________________
Telemóvel:_________________ E-mail: ________________________________________________________________
Termo de Responsabilidade

Eu ________________________________________________________________________(a) na qualidade de Aluno /
Encarregado de Educação autorizo o/a utente acima referido/a, a frequentar cursos de Vela no Sport Algés e Dafundo.
Asseguro sob compromisso de honra que o/a referido/a utente a quem se refere este boletim de inscrição, sabe nadar
e não apresenta nenhuma contra indicação médica para a prática da atividade desportiva na qual se inscreve.
Declaro ainda que, no ato da inscrição, recebi e concordo com o Regulamento da Escola de Vela.
□ Não autorizo a utilização dos dados e imagens do velejador para fins promocionais ou divulgação do Clube.

Garantia de Proteção de Dados
1.

O/A Inscrito(a)Proponente declara que os dados pessoais recolhidos nesta ficha são verdadeiros, completos e

exatos.
2.

O Sport Algés e Dafundo trata os dados pessoais em cumprimento com as normas do Regulamento Geral de

Proteção de Dados – RGPD [Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de
2016]e demais legislação aplicável, nomeadamente, implementando medidas técnicas e organizacionais destinadas a
assegurar um nível apropriado de segurança e proteção dos dados pessoais, adequadas a impedir a consulta,
modificação, destruição ou adição dos mesmos por pessoas não autorizadas a fazê-lo e que permitem detetar
eventuais desvios de informação.
3.

Os dados pessoais recolhidos são de caráter obrigatório, pelo que a sua não disponibilização é passível de

inviabilizar a inscrição do(a) Proponente como sócio(a) do Sport Algés e Dafundo. Os dados pessoais são tratados e
arquivados pelo Sport Algés e Dafundo, enquanto Responsável do Tratamento, com a finalidade de inscrição do(a)
Proponente como sócio(a), para o desenvolvimento e execução dos seus direitos e deveres enquanto sócio(a). Podem
ainda os dados de contacto ser utilizados para divulgação das actividades, eventos e serviços realizados pelo Sport
Algés e Dafundo, até que o(a) Proponente exerça o seu direito de oposição a este último tipo de tratamento, o que
pode fazer de imediato assinalando a caixa infra.
4.

Os dados pessoais recolhidos serão tratados durante o período necessário para o cumprimento dos objetivos

determinados pela associação do(a) Proponente ao Sport Algés e Dafundo e para cumprimento dos deveres legais.
5.

O Sport Algés e Dafundo assegura que caso os dados pessoais sejam transferidos para fora do Espaço Económico

Europeu, os mesmos são tratados e protegidos nos termos da legislação em vigor, nomeadamente de acordo com o
RGPD.
6.

O/A Inscrito(a)Proponente está informado(a) que os seus dados pessoais podem ser comunicados, tendo em

conta a execução dos fundamentos dos seus tratamentos (i) a entidades que prestem serviços subcontratados ao
Sport Algés e Dafundo; (ii) Seguradoras.
7.

O/A Inscrito(a)Proponente tem direito de acesso aos seus dados pessoais, assim como tem direito de solicitar a

sua rectificação, eliminação, portabilidade, restrição e/ou oposição ao tratamento, sempre que verificados os
respectivos requisitos de exercício e quaisquer questões relativamente a esses devem ser comunicadas por escrito e
dirigida à sede do Sport Algés e Dafundo, ou através do e-mail protecaodados@algesedafundo.pt, identificando no
assunto o direito que visa exercer.
1.8. O/A Proponente tem ainda o direito reclamar junto da Autoridade de Controlo - Comissão Nacional de proteção
de Dados (www.cnpd.pt).
Oponho-me que os dados sejam utilizados para divulgação das actividades, eventos e serviços realizados pelo Sport
Algés e Dafundo

Data: ___ / ___ / ______

Assinatura: __________________________________________________________

