
 
N.º  

   

 

 

FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS - PÁSCOA 2023 
 

03 a 14 de abril, das 8h30 às 18h00 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

 INSCRIÇÕES: 15,00€– Seguro desportivo incluído. 
 
REFEIÇÔES: É da responsabilidade do encarregado de educação a marcação e desmarcação de refeições, nos 
referidos dias, na plataforma GIAE. No caso de se verificar participantes sem refeição marcada, o encarregado de 
educação terá de dirigir-se à instalação onde o seu educando esteja, pelas 12h00, de forma a que o seu educando não 
fique sem refeição. 
 
No dia 27 de março de 2023 serão afixadas no Centro Cultural de Chaves as listagens de todos os alunos inscritos. 

 

O Município de Chaves, responsável pelo tratamento dos dados recolhidos neste documento, informa que: 
1. Os dados pessoais são tratados com a finalidade de gestão e planeamento das atividades acima indicadas, tendo como fundamento 
legal a prestação de serviços, e cumprimento das obrigações contratuais e legais daí decorrentes na prossecução do interesse público 
e exercício de autoridade pública.  
2. Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por estrita necessidade da 
efetivação das finalidades referidas.  
3. Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário ou por obrigação de cumprimento de 
prazo fixado por Lei.  
4. O titular dos dados pode exercer o direito de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento através de contacto 
para o endereço eletrónico municipio@chaves.pt, sem prejuízo das finalidades e prazos de conservação acima referidos. Pode ainda, 
apresentar reclamação para a autoridade de controlo nacional - Comissão Nacional de Proteção de Dados - geral@cnpd.pt; O 
Encarregado de Proteção de Dados do Município pode ser contactado através do endereço postal epd@chaves.pt.  
5. A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento da finalidade indicada, pelo que o titular está 
obrigado a fornecê-los e a atualizá-los. 

 

Li e aceito as condições e normas regulamentares das Férias Desportivas Municipais “Páscoa 2023”  

 

 
                              Chaves ______de março de 2023 
 
 
 
__________________________________________________________  
                      (Assinatura do Encarregado de Educação) 

                                                                                      

 

DATA DE NASCIMENTO: IDADE: 

  

NOME DO PARTICIPANTE: 

Nº CARTÃO DE CIDADÃO: 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: 

HISTORIAL CLÍNICO (Problema de saúde que possa interferir na atividade física/ alergias alimentares): 

Recebi a inscrição, no valor de 

15,00€ 

O funcionário: _____________ 

Data: _____/_____/_________ 

 

CONTATO EE:  NIF EE: 

 NIF  

mailto:epd@chaves.pt

