AUTORIZAÇÃO/CONSENTIMENTO
Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) N.º 2016/679, de 27 de abril de 2016
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 consen mento ao Município de Mondim de Basto para o
tratamento dos meus dados.
A recolha dos dados pessoais cons tui 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 u lização.
Os dados pessoais recolhidos apenas são conservados pelo período estritamente necessário
à prossecução das ﬁnalidades do tratamento, salvo indicação em contrário ou por mo vos
legais.
Só com o seu consen mento a Câmara Municipal de Mondim de Basto par lha 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 rela vos à saúde do tular 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 en dades 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 organiza vas adequadas.
É garan da a existência ao tular dos dados pessoais do direito de solicitar ao responsável
pelo tratamento o acesso, a re ﬁcação, o apagamento, a limitação, a portabilidade dos
dados pessoais, a oposição, a não sujeição a decisões individuais automa zadas 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 u lizadas para divulgação (site e redes sociais oﬁciais) e em todas as
inicia vas / serviços prestados pelo mesmo:

SIM

NÃO

Data: ______/______/________

Assinatura: ______________________________________

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 14 a 23 JUNHO de 2022

(Nota: Excecionalmente e devidamente justificada, a inscrição
poderá ser efetivada até à quinta-feira anterior à semana
que pretende que o seu educando frequente.)

Recebido em ____ / ____ / _______ Guia nº______
(A preencher pelo Balcão Único)

FICHA DE INSCRIÇÃO
(Preencher com letra maiúscula TODOS OS DADOS)

PARTICIPANTES: Crianças do Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico
LOCAL DE ENCONTRO: Centro Escolar - Garantida a vigilância das 7h45 às 18h45
HORÁRIO DAS ATIVIDADES: Das 09h00 às 17h00
Nota: É expressamente proibido o uso de telemóveis e tablets durante as atividades.

DADOS DO ALUNO
Nome _________________________________________________________________________

SEGURO: Todos os participantes inscritos estão cobertos por um seguro de acidentes
pessoais, nesta medida os dados do seu educando terão de ser fornecidos à seguradora.
--------Programa de atividades:
Intercâmbio com campos de férias | Piscina | Praia Fluvial | Canoagem/Rafting | Pesca |
Percursos Pedestres | Culinária | Expressões Plásticas | Acampamento

Cód. Postal ________ - ______ Freguesia __________________________________________

Nota: Algumas das atividades que se venham a realizar fora do concelho, poderão ter um
custo associado. O plano para essas atividades será comunicado aos pais/encarregados de
educação, com a devida antecedência.

Data Nascimento ____ / ____ / _________

CC nº ________________ NIF: ______________

Morada _______________________________________________________________________
Escola __________________________________________________ Turma/ano _____________
Possui algum cuidado médico específico? Qual? _______________________________________
Contacto do Encarregado de Educação _______________________________________________
TRANSPORTE (Assinale com X a opção)
SIM

NÃO

Zona transp. _____________________________________________

MÊS DE JULHO
HORÁRIOS - Zonas de Transporte *
ATEI • Partida - Igreja - 08h30 | Chegada - Igreja - 17h30
PARADA • Partida - Paragem - 08h40 | Chegada - Paragem - 17h15
PEDRA VEDRA • Partida - Paragem - 08h45 | Chegada - Paragem - 17h05
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MÊS DE AGOSTO - INSCRIÇÕES LIMITADAS - Exclusivo para crianças cujos pais estejam,
comprovadamente, a trabalhar

FERVENÇA • Partida - Paragem - 07h45| Chegada - Paragem - 17h50
BILHÓ • Partida - Capela - 08h00 | Chegada - Capela - 17h45
VILARINHO • Partida - Escola - 08h15 | Chegada - Escola - 17h35
VILAR DE FERREIROS • Partida - Junta - 08h20 | Chegada - Junta - 17h20
CAMPOS • Partida - Paragem - 08h30 | Chegada - Paragem - 17h05

Entrega da justificação da entidade patornal

ERMELO • Partida . Paragem - 08h30 | Chegada - Paragem - 17h35
VILAR DE VIANDO • Partida - Paragem - 08h50 | Chegada - Igreja - 17h05

ALIMENTAÇÃO (Assinale com X a opção, se respondeu SIM indique os dias no calendário abaixo)

CAMPANHÓ • Partida - Paragem - 08h00 | Chegada - Paragem - 18h00
TEJÃO • Partida - Paragem - 08h20 | Chegada - Paragem - 17h30
PONTE DE OLO • Partida - Paragem - 08h30 | Chegada - Paragem - 17h20
PARADANÇA • Partida - Igreja - 08h40 | Chegada - Igreja - 17h15
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* O Município garante o transporte a todas as crianças, mediante a
inscrição prévia. Depois da inscrição e no caso de não necessitar de
transporte, em determinado dia, deverá informar os serviços da
autarquia com pelo menos 24 horas de antecedência - 255 389 300.
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ESCALÃO (Assinale com X a opção)
Escalão A - Grátis

|

Escalão B - 0,73 €/Dia

|

Escalão C - 1,46€/Dia

Encarregado de Educação _________________________________________________________
NOTA: No caso do seu educando não poder comparecer à atividade,
informe os serviços através do número 255 389 300, a fim de se
reduzir o desperdício alimentar.

CC/NIF Nº: ___________________ Data: ____ / ____ / _________

