
FICHA DE INSCRIÇÃO
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Data Inscr.: N.º Inscr.:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE

Nome *  (1) 

Data de Nascimento *

NIF/NIPC * Singular Coletiva (2)

  É residente em São Brás de Alportel ? Sim Não

Telefone *

Email 

Encarregado de Educação / Responsabilidade Parental a cargo de:

Nome Contacto 

Possui alguma doença passível de afetar a saúde pública (3):          Sim                Não

Se sim, quais 

Outras informação relevantes 
Preencha de forma legível e sem abreviaturas.* - preenchimento obrigatório
(1) Nome ou designação do utente, seja pessoa singular ou coletiva. (2) Assinalar com X a opção pretendida. (3) Dados recolhidos ao abrigo da alínea i)  
do artigo 9º do RGPD.

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Piscinas Municipais Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires

Complexo de Ténis Municipal Campo de Futebol Municipal

Polidesportivo Municipal Outros:  

FORMAS DE UTILIZAÇÃO

Utilização em regime livre Utilização em Modalidades organizadas em classes 

Indique as modalidades e horários pretendidos (por ordem de preferência):

Modalidade / Sala de Desporto Horário

Observações:
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INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS

De acordo com o seu direito à informação, previsto nos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (RGPD), damos conhecimento de que: 

a) O Responsável pelo Tratamento é o Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel – gap@cm-
sbras.pt;

b) O Encarregado de Proteção de dados é contactável através do correio eletrónico epd@cm-sbras.pt; 

c) O tratamento  dos seus dados destina-se exclusivamente  à utilização das instalações desportivas e 
divulgação de eventos nas mesmas; 

d) Os dados recolhidos não serão facultados a entidades terceiras;

e) Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante  o  período legalmente obrigatório, 
respeitando a sua conservação, as garantias de sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD;

f) A nossa legitimidade para proceder ao presente tratamento encontra-se prevista na alínea a) do n.º 1 do 
art.º 6.º e alínea i) do artigo 9.º do RGDP;

g) O titular dos dados tem o direito de solicitar ao Responsável pelo Tratamento o acesso aos dados pessoais 
que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no 
que disser respeito ao titular, ou o direito de se opor ao tratamento, bem como o direito à portabilidade 
dos dados, nos termos das leis que regem o tratamento de dados pessoais, através de contacto epd@cm-
sbras.pt;

h) O titular dos dados também tem o direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de 
Dados, se entender que os seus direitos sobre os seus dados pessoais foram infringidos;

i) O titular dos dados pode retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem 
comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento propriamente dito sempre 
que o tratamento dos dados se baseie no consentimento do titular ou seja necessário para efeitos do 
cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do 
titular dos dados, interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros.

  Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma 
livre, específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais.

 Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que NÃO dou o meu consentimento 
para a recolha e tratamento dos dados pessoais, e aceito como consequência a impossibilidade de tramitação 
do  procedimento. 

 Aceito e concordo com os termos e condições apresentados e ter lido e compreendido as Normas de Utilização 
e Regulamentos Internos das Instalações Desportivas.

São Brás de Alportel, / / A preencher pelos serviços

O Utente O/A Funcionário/a

Assinatura do/a utente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar
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