UNIÃO DAS FREGUESIAS

Recibo nº ___________

DE

Registo nº ___________

RAMADA E CANEÇAS

Nº Eleitor ___________

FICHA DE INSCRIÇÃO
ZUMBA SENIOR
Nome:
Morada:
Código Postal:

Telemóvel:

Cartão Cidadão/BI:

Contribuinte:

Data Nascimento:

Idade:

Familiar a contatar:

Telefone:

Declaração Médica
Observações:

Certificado Covid

Autorização para tratamento de dados pessoais
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016
O sénior previamente inscrito nas Aulas de Zumba Sénior organizadas por esta Autarquia, de
ora avante designado de Titular autoriza que os dados pessoais, solicitados pela União de
Freguesias de Ramada e Caneças a si respeitantes, sejam objeto de tratamento que implica
recolha, processamento informático ou não informático, antes, durante ou após a vigência da
iniciativa referida, e somente para esse efeito, não transmissível, com arquivo em local seguro,
somente pelo tempo legalmente necessário, procedendo-se a sua destruição no final do prazo.
O Titular toma conhecimento que os dados recolhidos são unicamente para identificação e
verificação do recenseamento eleitoral, realização de seguro e contato alternativo em caso de
urgência.
O Titular dos dados pessoais têm direito a aceder e conhecer o que seja registado sobre si, sem
demoras ou custos e ainda a completar, retificar e a solicitar o apagamento, livremente e sem
restrições, com periodicidade razoável, relativamente à iniciativa Zumba Sénior 2022, através
de contato pessoal, ou por comunicação escrita, dirigida à União de Freguesias de Ramada e
Caneças, enquanto responsável pelo ficheiro de dados pessoais, no domicílio da sua sede legal.
Autorizo.

Não Autorizo

de Abril de 2022
Ass: _________________________________________________________________________
Igual ao documento de identificação
Declaro que, ao assinar a ficha de inscrição, assumo que as informações por mim prestadas são
verdadeiras. Mais declaro que aceito as condições de pagamento.

Aulas Zumba Sénior – Maio a Julho de 2022
Local e dia: Ramada no GDBD (3ª feira)
HORA: 14h30 às 15h15

Caneças AHBVC (6ª feira)
Recibo nº
Eleitor nº

