ESCOLAS SÓCIO DESPORTIVAS
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS DO ATLETA
Nome: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________ Localidade: _______________________ Código Postal: ___________________
Telefone/Telemóvel: _____________________________________________ E-mail: __________________________________________________________________
Estabelecimento de Ensino: ____________________________________________________________________________ Ano Escolaridade: _____________
Data de Nascimento: ____________________________ Naturalidade: ____________________________ Nacionalidade: ____________________________
Nº Cartão Cidadão / Visto de Residência / Passaporte: _____________________________________________ Validade: ___________________________
CONTACTOS ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO/ DIREITO TUTELAR
Nome: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________ Localidade: _______________________ Código Postal: ___________________
Profissão: __________________________________________________________ Horário de Contato preferencial: ____________________________________
Telefone/Telemóvel: _____________________________________________ E-mail: __________________________________________________________________
Data de Nascimento: ____________________________ Naturalidade: ____________________________ Nacionalidade: ____________________________
Nº Cartão Cidadão / Visto de Residência / Passaporte: _____________________________________________ Validade: ___________________________
DADOS DE SAÚDE
Boletim de Vacinas em dia:
Sim
Não
Restrições Alimentares: _____________________________________________________ Alergias: _____________________________________________________

□

□

INFORMAÇÃO DE PRIVACIDADE
E CONSENTIMENTO INFORMADO
Seguidamente apresentamos o modo como a Fundação Salesianos (FS) trata os seus dados e os do seu educando, no âmbito das atividades
desenvolvidas pelas Escolas Sócio Desportivas da FS.
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
Fundação Salesianos, IPSS com NIF 510 166 822 e sede na Praça São João Bosco, 34, 1399-007 Lisboa.
ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS
Best Privacy Consulting, Unipessoal, Lda., representada por Ana Fazendeiro, protecao.dados@salesianos.pt.
DADOS RECOLHIDOS
Os que constam nos formulários de inscrição para as atividades desenvolvidas pelas Escolas Sócio Desportivas
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FUNDAMENTOS E FINALIDADES
1. Ao abrigo da relação que estabelece com as Escolas Sócio Desportivas da FS, os seus dados pessoais são tratados para:
• Inscrição e participação em ações inseridas no âmbito das Escolas Sócio Desportivas da FS;
• Acompanhamento e gestão da relação mantida com as Escolas Sócio Desportivas da FS;
• Organização das atividades em que se inscreveu e eventos relacionados, inclusive eventos promovidos por entidades externas,
nos quais a FS participa;
• Organização de viagens, transportes e excursões;
• Gestão do acompanhamento dos beneficiários dos serviços e dos apoios atribuídos;
• Controlo de presenças e assiduidade.
Os dados fornecidos para estas finalidades são obrigatórios e constituem um requisito essencial para a relação estabelecida com as
Escolas Sócio Desportivas da FS, pelo que se não forem fornecidos não será possível prestar-lhe os nossos serviços.
2. Para cumprimento de obrigações legais tratamos os seus dados pessoais para:
• Ativação dos seguros necessários para participar nas atividades das Escolas Sócio Desportivas;
• Filiação nas Federações e Associações;
• Comunicações ao Ministério da Educação, no âmbito do Desporto Escolar.
3. Por razões de interesse legítimo tratamos os seus dados para:
• Envio de newsletters;
• Elaboração de análises estatísticas;
• Controlo da segurança de pessoas e bens, através de utilização de videovigilância, quando as atividades se desenvolvam em locais
em que tenham sido instaladas câmaras de videovigilância;
• Gestão de Elogios e Reclamações.
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4. Necessitamos do seu consentimento que iremos recolher, mais abaixo, neste impresso para:
• Captar e divulgar imagem e som no âmbito de atividades em que participe;
• Tratamento de dados de saúde relativamente a alergias e hábitos alimentares, necessidades de medicamentos e outros dados
relacionados com a saúde.
5. Para defesa de interesses vitais tratamos os seus dados em caso de:
• Prestação de cuidados de saúde inadiáveis;
• Partilha de informação com profissionais de saúde.
COMUNICAÇÃO DE DADOS
•
•
•
•
•
•

Fundação Real Madrid e Real Madrid Futebol Clube;
Entidades e autoridades a quem os dados pessoais devam ser comunicados por força de obrigação legal,
Parceiros ou outras entidades que participem nas ações das escolas Sócio Desportivas Salesianas;
Seguradoras;
Entidades organizadoras de eventos em que os titulares dos dados venham a participar;
Agências de Viagens.

PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS
Pelo tempo necessário à prossecução da finalidade a que se destinam.
DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS
Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, é garantido o direito de acesso, atualização, retificação, eliminação, portabilidade, limitação
e apagamento dos seus dados pessoais. Assiste-lhe ainda o direito de apresentar reclamações perante a Comissão Nacional de Proteção de
Dados. O exercício destes direitos deverá ser realizado através do seguinte endereço de correio eletrónico, protecao.dados@salesianos.pt.
Para saber mais sobre a forma como tratamos os seus dados, consulte a informação disponível no site e na secretaria.

CONSENTIMENTO INFORMADO
Para as finalidades a seguir listadas necessitamos do seu consentimento. Este consentimento nunca é obrigatório, não compromete
a prestação dos serviços prestados pelas Escolas Sócio Desportivas e poderá ser retirado a qualquer momento através do e-mail
protecao.dados@salesianos.pt ou através da secretaria.
a) Tratamento de categorias especiais de dados
Autorizo que a FS proceda ao tratamento dos dados de saúde no âmbito da participação das atividades das Escolas Sócio Desportivas.
Sim
Não

□

□

b) Imagem e som
Autorizo que a FS proceda à captação e à divulgação de imagem e som no âmbito de atividades promovidas pelas Escolas Sócio Desportivas da
FS em que participe:
• Internamente: Em equipamentos multimédia e expositores do estabelecimento ou em exibições privadas.
Sim
Não
• Externamente:
• No website.
Sim
Não
• Em redes sociais da FS.
Sim
Não
• Por streaming*, em canal fechado, através do envio de hyperlink.
Sim
Não
• Nas publicações da Fundação Salesianos, designadamente no Boletim Salesiano, e na sua newsletter.
Sim
Não
*

□

□

□
□
□
□

□
□
□
□

A tecnologia usada para o streaming é uma tecnologia segura, unicamente acessível por password de acesso. Apenas estará ativo por 30 dias após a realização do evento.

Autorizo que a FS ceda à Fundação Real Madrid (FRM) e ao Real Madrid Futebol Club (RM), a imagem e som captados no âmbito de atividades
promovidas pelas Escolas Sócio Desportivas da FS em que participe, para serem divulgadas nos meios de comunicação, promocionais e nas
redes sociais dessas duas entidades.
Sim
Não

□

□

Declaração e Termo de Responsabilidade
Eu, _________________________________________________________________________________________________________________________ titular dos dados /
responsável pelo poder paternal de ________________________________________________________________________________________________ declaro que:
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•
•

Tomei conhecimento da presente informação de privacidade da FS e ter expresso o meu consentimento conforme acima assinalado.
O participante inscrito não tem quaisquer contraindicações para a prática de atividades físicas (Lei de Bases da Atividade Física
e do Desporto, Artigo 40º-nº2 de 16 de janeiro), incluindo as que se inscreve no âmbito das Escolas Socio Desportivas da FS.

Local ____________________________ Data: ________ / ________ / 20________		
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