CÂMARA MUNICIPAL

CURSO OCUPACIONAL DE TEMPOS LIVRES
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo: ......................................................................................................................................................................
Morada: ......................................................................................................................................................................................
Código Postal: ..................................................................
Data de Nascimento: ....................................................

B.I. / C.C. nº: .......................................................
Contacto Telefónico: .................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................................................
Disponibilidade: ........................................................................................................................................................................
Já fez alguma Camisola Poveira? Sim

Não

Sabe fazer Camisola Poveira sem acompanhamento? Sim
Se pudesse dizer qual é o seu nível, qual seria? Iniciado

Não
Intermédio

No final da formação, quer ficar com a Camisola Poveira que fez? Sim

Avançado
Não

Se respondeu não, consente que a Camisola Poveira feita seja doada ao arquivo da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
e utilizada em Feiras Internacionais, exposições e outras atividades promocionais do património cultural e imaterial
do concelho? Sim

Não

Tem preferência por alguma formadora? Se sim, qual? ................................................................................................
Outras observações: ...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Póvoa de Varzim, ...............................................................................

Assinatura: ................................................................................................................................................................................

INFORMAÇÃO A PRESTAR AO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS
NOS TERMOS DO ART. 13º, DO RGPD
Responsável pelo tratamento
Município da Póvoa de Varzim, Autarquia Local, pessoa coletiva n.º 506 741 400, com sede na Praça do Almada, 4490438 Póvoa de Varzim; Telefone: 252 090 000, Fax: 252 090, 010, e-mail: geral@cm-pvarzim.pt
Contacto do Encarregado de Proteção de Dados
Praça do Almada, 4490-438 Póvoa de Varzim; Telefone: 252 090 240; e-mail: dpo@cm-pvarzim.pt.
Finalidade(s) do tratamento
O tratamento de dados é necessário para a participação no Curso Ocupacional de Tempos Livres, dedicado à Camisola
Poveira, promovido pelo Município da Póvoa de Varzim, o qual tem como objetivo a inscrição e posterior desenvolvimento do curso ocupacional e inclui ainda a verificação dos dados de identificação. O tratamento inicia-se com o preenchimento do formulário de adesão e termina com a conclusão do curso e a emissão do diploma respetivo.
Base de licitude do tratamento (art. 6º, do RGPD)
O tratamento dos dados é necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados (arts. 6º, nº 1, b), do RGPD).
Tipo de Dados
Dados pessoais: nome completo, morada e dados de contacto (telefone e endereço de correio eletrónico), número do
Cartão de Cidadão ou bilhete de identidade, data de nascimento, disponibilidade, assinatura e relação que tem com a
camisola poveira e as suas preferências por formador.
Destinatários
Os dados recolhidos para a finalidade acima referida serão apenas utilizados pelo Município da Póvoa de Varzim, seguindo posteriormente para arquivo.
Prazos de conservação
Os dados recolhidos serão conservados durante o prazo de um ano após a conclusão da formação, se outro prazo não
vier a ser determinado por disposição legal.
Direitos dos titulares dos dados
Direito de acesso (art. 15º, do RGPD); Direito de retificação (art. 16º, do RGPD; Direito de apagamento (art. 17º, do
RGPD); Direito à limitação do tratamento (art. 18º, do RGPD); O direito a obter do responsável pelo tratamento informação sobre os destinatários dos dados (art. 19º, do RGPD); Direito de portabilidade dos dados (art. 20º, do RGPD); Direito
de oposição (art. 21º, do RGPD); Direito de retirar o consentimento, a qualquer momento, sem comprometer a licitude
do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado; Direito a ter uma resposta do responsável pelo
tratamento nos prazos legais; Direito ao conhecimento de uma violação de dados; Direito a apresentar reclamação
perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) através do sítio www.cnpd.pt, ou por carta dirigida para a
Av. D. Carlos I, 134, 1.º, 1200-651 Lisboa e os contactos de Telef. 213 928 400, Fax 213 976 832, e-mail geral@cnpd.pt
ou de recorrer aos tribunais comuns.
Pode exercer os seus direitos diretamente junto do Encarregado de Proteção de Dados ou utilizar o formulário existente no link:
https://www.cm-pvarzim.pt/contactos/privacidade-e-seguranca/formulario-para-o-exercicio-de-direito-consagrado-no-rgpd/.
Para informações mais detalhadas sobre o tratamento de dados pessoais, deverá ser consultada a
Política e Procedimentos de Proteção de Dados Pessoais do Município da Póvoa de Varzim no link:
https://www.cm-pvarzim.pt/contactos/privacidade-e-seguranca/.
Tomei conhecimento.
Póvoa de Varzim, ............ de ...................................... de ........................

O Titular dos Dados: .....................................................................................................................................................................

CÂMARA MUNICIPAL

