
 

 

 

 

 

 

 
 

Registo  

Acesso a Serviços | Juventude e Tempos Livres R-10.02.19 - ___ / 2022 

 

 Mod-10.02.27/4 Juventude e Tempos Livres  

 

1 | Dados do Registo [A preencher pelos serviços] 

Data de Registo   -   - 2 0 2 2 O/A Colaborador/a     -  

 
Assinalar, com uma cruz (X), o serviço a que respeita o registo                               

X Atividade n.º 0 0 3 / 2 0 2 2  VIAGEM EDUCATIVA À FUTURÁLIA 

                                        
 Espaço Internet  Outros serviços ---- 

                                 
Observações ---- 

                                       

2 | Identificação do/a Munícipe [A preencher pelo/a próprio/a] [Todos os campos são obrigatórios] 

Nome                                         

                                         

            Data de Nascimento   -   -     CC/Passaporte/outro         

                                      

Telefone          Email                            

                                      

C. Postal     -    Localidade                            
 

3 | Identificação do/a Encarregado/a de Educação/Tutor/a [Menores de 18 anos]* [A preencher pelo/a próprio/a] [Todos os campos são obrigatórios] 

Nome                                         

                                         

            Data de Nascimento   -   -     Doc. Identificação         

                                      

Telefone          Email                            

                                      

C. Postal     -    Localidade                            
 

* - No registo para o espaço internet prevalece o acesso livre a partir dos 16 anos. 
 

 

4 | Autorização de Tratamento de Dados Pessoais 

De acordo com as disposições do Regulamento Geral da Proteção de Dados – Regulamento EU 2016/679, o tratamento de dados pessoais realizado pelo Município 

de Oliveira de Azeméis é orientado pelo princípio da licitude, lealdade, disponibilidade e transparência e da proteção da sua confidencialidade e dos direitos dos seus 

titulares. 

Finalidade do tratamento – O serviço requerido através desta folha de registo. 

Utilização dos dados pessoais –    Gabinete da Juventude e Tempos Livres  Outros _________________________________________________________ 

Os dados poderão ser fornecidos às autoridades judiciais ou administrativas nos casos em que a lei obriga. 

Prazo de conservação dos dados - Os dados pessoais são mantidos até se esgotar o fim a que se destinam, procedendo-se à sua eliminação de acordo com a 

legislação em vigor. 

Direitos dos utilizadores – Os/As requerentes poderão aceder aos dados que lhes dizem respeito, podendo ainda solicitar a sua correção ou atualização. Para o 

exercício dos seus direitos no âmbito da proteção de dados, deverá contactar o/a Encarregado/a de Proteção de Dados do Município para epd@cm-oaz.pt. A falta 

de consentimento para o tratamento dos dados pessoais para os efeitos acima definidos, constitui a impossibilidade de acesso ao serviço pretendido. 

Termo de consentimento  

  Aceito e autorizo de forma explícita e informada, que os dados pessoais disponibilizados sejam objeto de tratamento nos moldes legalmente admissíveis. 

 Autorizo a recolha de imagens, no âmbito das atividades internas e externas do Gabinete de Juventude e Tempos Livres, captadas para uso único e exclusivo 

de promoção institucional, nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pela Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. 

 Ao utilizar a Loja Ponto JA e, nomeadamente, aceder à Internet, declaro conhecer e aceitar as respetivas normas de funcionamento e permanência. 

 

 

Oliveira de Azeméis, ______ de_____________________ de 2022 

 
________________________________________________ 

Assinatura do/a munícipe ou seu/sua representante legal 

 

mailto:epd@cm-oaz.pt

