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                          FICHA DE INSCRIÇÃO 

                                        Centro Desportivo Municipal 
 

 

GRUPO: ___________________________
 

 

Atividade Física Sénior (Período da manhã) |__|                Mexa-se (Final da tarde)  |__|         
           

  

NOME|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|__|_ 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___| 

DATA DE NASC. |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

N.º BI/CC
 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                                      CONTRIBUINTE |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

MORADA|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___| 

__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___||___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

CÓDIGO POSTAL |___|___|___|___| - |___|___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|__|___|___ 

CONTATO |___|___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 

 

POSSUI ALGUMA RESTRIÇÃO MÉDICA? SE SIM QUAL? |___|___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___| 

 

CONTATO DE URGÊNCIA 

NOME: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|| 
PARENTESCO |___|___|___|___|___|___|___|___|__| 

CONTATO |___|___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 

 

 
 

 

Todos os utentes estão abrangidos pelo Seguro de Acidentes Pessoais exigidos pelos IPDJ, sobre Decreto 

de- Lei nº 10/2009, de 12 de janeiro. 

 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

De acordo com a Lei Nº 5/2007, de 16 de Janeiro, que aprova a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, declaro que 

estou ciente e tomei conhecimento da legislação em vigor, pelo que me assegurei que não possuo quaisquer contraindicações 

para a prática desportiva. Mais declaro que, caso no futuro as condições físicas atuais sejam alteradas, assumo a 

responsabilidade de informar os serviços da Câmara Municipal de Mondim de Basto – DDS – Divisão de Desenvolvimento Social. 

Por ser verdade, e por me ter sido pedido, passo este Termo de Responsabilidade que dato e assino. 
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AUTORIZAÇÃO / CONSENTIMENTO  

 
 

 

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) N.º 2016/679, de 27 de abril de 2016, declaro dar o meu consentimento ao 

Município de Mondim de Basto para o tratamento dos meus dados. 

A recolha dos dados pessoais constitui um requisito necessário para a Câmara Municipal de Mondim de Basto dar resposta às solicitações. 

Para efeitos do tratamento dos pedidos, o tratamento de dados pessoais inclui, entre outros, a recolha, o registo, a organização, a 

estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização. 

Os dados pessoais recolhidos apenas são conservados pelo período estritamente necessário à prossecução das finalidades do tratamento, 

salvo indicação em contrário ou por motivos legais. 

Só com o seu consentimento a Câmara Municipal de Mondim de Basto partilha com terceiros os seus dados pessoais ou no estrito 

cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de interesse público / autoridade pública. 

Caso o tratamento implique dados relativos à saúde do titular dos dados, ou outras categorias especiais de dados pessoais, apenas terão 

acesso a esses dados profissionais sujeitos à obrigação de sigilo profissional ou outros profissionais e entidades sujeitos a adequadas 

obrigações contratuais de confidencialidade. 

Os dados são tratados de uma forma que garante a segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e contra 

a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas adequadas. 

É garantida a existência ao titular dos dados pessoais do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso, a retificação, o 

apagamento, a limitação, a portabilidade dos dados pessoais, a oposição, a não sujeição a decisões individuais automatizadas e apresentar 

reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

Estes direitos podem ser exercidos através do email: dpo@cm-mondimdebasto.pt 

 

 

Autorizo que as minhas imagens fotográficas e em vídeo recolhidas pelo município de Mondim de Basto sejam utilizadas para divulgação (site 

e redes sociais oficiais) e em todas as iniciativas / serviços prestados pelo mesmo: 

                              Sim                    Não 

 

 

Data: ______/______/________  Assinatura: 

mailto:dpo@cm-mondimdebasto.pt

