Declaração de interesse
Gala do Desporto 2019
Câmara Municipal de Barcelos
Eu,

, atleta / coletividade

da modalidade

, declaro interesse em

participar na Gala do Desporto 2019 organizada pelo Município de Barcelos, que irá decorrer no dia 7 de abril
de 2019, no Pavilhão Municipal de Barcelos.
Título(s) alcançado(s):

Recolha e divulgação de imagem e vídeo
Declaro que autorizo a recolha e divulgação da minha imagem para fim de utilização na Gala do
Desporto 2019.

Assinatura do atleta:

Assinatura do Encarregado de Educação (no caso de atleta menor):

Declaração de consentimento para tratamento de dados pessoais pelo Município de Barcelos, nos termos do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Os dados pessoais recolhidos na presente declaração serão
tratados pelo Município de Barcelos, exclusivamente para os fins a que se destinam - a participação na Gala do
Desporto 2019.
- O Município de Barcelos não cede os seus dados pessoais a pessoas coletivas ou individuais, senão às entidades oficiais a que esteja
obrigada por Lei, para efeitos estatísticos ou outros.
- O Município de Barcelos utilizará os dados de contacto pessoais fornecidos para, em caso de necessidade, e no que concerne
exclusivamente a este evento, contactar consigo, ou com terceiros por si designados.
- Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º a 22.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P. E.
e do Conselho de 27 de abril, o participante toma conhecimento de que poderá, a todo o tempo:
a. Retirar o seu consentimento relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais;
b. Opor-se à continuação do tratamento dos seus dados pessoais;
c. Solicitar ao responsável pelo tratamento de dados pessoais o acesso aos mesmos, bem como a respetiva retificação ou
apagamento, incluindo o exercício do “direito a ser esquecido”, na parte aplicável, ou seja, na parte de não viole a legislação da
República, em vigor.
d. Apresentar queixa à CNPD, obtendo, para o efeito, junto do Município de Barcelos os contactos da mesma;
e. Ser informado(a), a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias de dados envolvidos, a identidade dos destinatários a
quem tenham sido divulgados e o período de conservação dos meus dados pessoais;
f. Ser informado(a) sobre quais os dados pessoais em fase de tratamento e quaisquer informações disponíveis sobre a origem desses
dados, por via eletrónica, caso não seja o presente documento.
- Para qualquer assunto relacionado com esta temática deverá utilizar o seguinte contacto: desporto@cm-barcelos.pt
Tomei conhecimento. (Assinalar com X )

