
CÂMARA MUNICIPAL
PELOURO DE AÇÃO SOCIAL E EMPREGO
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE EXPEDIENTE GERAL

FICHA DE INSCRIÇÃO

COMEMORAÇÕES DO DIA DA FAMÍLIA – 19 DE MAIO DE 2019

O  Município  de  Resende  vem,  por  este  meio,  convidar  todas  as  famílias  residentes  no  concelho  de  Resende  a
participarem nas comemorações do Dia Internacional da Família, que, este ano, decorrerão na tarde do dia 19 de maio
(domingo). 

Nesse âmbito, o Município irá promover um peddy paper com a designação de “A Família à Procura do Tesouro” e a
família vencedora terá como prémio um cupão de acesso gratuito às piscinas muni cipais  (Arêgos, Resende e Porto
de Rei) durante toda a época balnear do Verão de 2019. 

Em simultâneo, e para quem não quiser participar no  peddy paper irá decorrer, no Jardim Municipal,  animação e/ou
ocupação, para quem se inscrever previamente, com atividades lúdicas, desportivas, musicais e culturais. 

No final irá decorrer um lanche convívio.

Para o efeito solicita-se que as famílias interessadas se inscrevam, através do preenchimento e devolução do presente
formulário ou que efetuem o mesmo procedimento no Serviço de Atendimento do Município, até ao dia 3 de maio de
2019.

OBS.:  As normas do peddy paper “A Família à Procura do Tesouro” poderão ser consultadas no Serviço de Atendimento ou no sítio do Município de
Resende.

Nome dos elementos da família que vão participar
Data de

Nascimento

Inscrição no
peddy paper

MIN. 2 E MÁX.
4 ELEMENTOS
(assinalar com

X)

Parentesco
(por relação

ao inscrito na
1.ª linha da

tabela)

Assinaturas
(responsáveis

parentais assinam
pelas

crianças/jovens)

►Das pessoas inscritas na tabela, quantas vão ao lanche convívio:_______________________________________________________________

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As pessoas inscritas (ou os seus responsáveis, quando menores de 18 anos) declaram que:
Autorizam a recolha e o tratamento dos dados pessoais acima assinalados, pelo município de Resende, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Família, nos
termos do disposto no artigo 13.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de

Dados). Foram informadas/os do prazo de conservação de 5 anos dos dados anteriormente mencionados.
Autorizam igualmente  a eventual  recolha e  divulgação da imagem das pessoas  acima identificadas  (fotografia  e vídeo)  na Internet  (Facebook,  Youtube  e página do
Município) e no Painel Municipal de Multimédia, pelo Município, no âmbito da divulgação da iniciativa em causa , e declaram estar cientes do prazo de preservação desta

recolha por 10 anos.

Mais  declaram  que  tomaram  conhecimento  do  direito  de,  a  qualquer  momento,  requerer  o  acesso,  retificação,  apagamento  ou  limitação  dos  dados  pessoais

supramencionados, através do encarregado de proteção de dados, dpo@cm-resende.pt.

No âmbito da proteção de dados, as assinaturas da tabela vinculam as pessoas com as informações prestadas.

Resende, ___de _______________de _______. Chefe da equipa ou titular das responsabilidades parentais

______________________________________________________________
Contacto (telm. ou telef.):__________________________________________

 


