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CONCURSO DE
MONTRAS  DE NATAL

(FICHA DE INSCRIÇÃO)

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

DENOMINAÇÃO SOCIAL

N.º CONTRIBUINTE

MORADA

EMAIL

TELEFONE TELEMÓVEL

NA QUALIDADE DEREPRESENTADO POR

CÓDIGO-POSTAL LOCALIDADE

AUTORIZAÇÃO - REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, específica e informada, 
para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais por parte do Município de S. João da Pesqueira, incluindo o tratamento informático dos 
mesmos, abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de utilização pelo Município de S. João da Pesqueira, 
ficando os mesmos na base de dados do Município sem serem comunicados ou transmitidos para qualquer outra entidade, e que enquanto 
titular dos meus dados tenho conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo 
a licitude do tratamento efetuado e sem prejuízo desses dados se manterem arquivados pelo período de 5 anos. Mediante solicitação, os 
dados poderão ser retificados a qualquer momento. Poderá contactar o Encarregado de Proteção de Dados do Município de S. João da 
Pesqueira através do n.º 254 489 999 ou Correio Eletrónico: dpo@sjpesqueira.pt .*Consulte o Regulamento Geral de Proteção de Dados do 
Município de S. João da pesqueira em www.sjpesqueira.pt.

Autorizo a recolha de imagens, vídeo e fotografia durante o decorrer do evento, para uso exclusivo na promoção da iniciativa, na Página da 
Internet e Redes Sociais oficiais do Município de S. João da Pesqueira

S. João da Pesqueira,           de                                                          de 20

(assinatura)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que tomei conhecimento do regulamento do Concurso de Montras de Natal e que aceito as condições nele 

constantes.

(assinatura)
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