2019

ficha de inscrição

limpar campos

nome completo
morada completa (rua, n.º porta, código postal, localidade)
bilhete de identidade / cartão de cidadão
idade

data nascimento

telefone

n.º de contribuinte
telemóvel

e-mail

experiência em eventos anteriores
sim

não

habilitações literárias (anexar currículo resumido)

se sim, indique qual/quais?

domínio da língua inglesa

domínio da língua francesa

bom razoável não sabe

bom razoável

outras qual/quais?

não sabe

situação profissional
estudante (área)

ativo (indique a profissão)

desempregado

disponibilidade total nos três dias do festival e disponibilidade parcial nos dias 18 e 22 de maio (verificar os horários
correspondentes a cada dia)

18 de maio

22 de maio

23 de maio

24 de maio

25 de maio

Dia de Formação
a partir das 09:00 até às 13:00

a partir das 18:00
(previsivelmente)

a partir das 18:00
(previsivelmente)

a partir das 12:00 até ao final do horário
da programação – previsivelmente 02:00

a partir das 12:00 até ao final do horário
da programação – previsivelmente 02:00

áreas de escolha preferencial: ( não vinculativo )
orientação de público
e informações

apoio
à produção

ardinas

autorização do encarregado de educação
caso o candidato tenha menos de 18 anos:

distribuição de material
de apoio ao grupo de voluntários

assinatura

informações
tel 256 370 887 [ext. 2231] | telm 915 334 006 | e-mail participa@imaginarius.pt

Os dados pessoais constantes nesta ficha de inscrição destinam-se exclusivamente para o Programa Imaginariu
Participa. Os dados são confidenciais e utilizados apenas para os fins a que se destinam, podendo apenas ser facultados
ao Município de Santa Maria da Feira. Na eventual necessidade de qualquer entidade subcontratada ter acesso aos
dados esta tratará os dados pessoais adotando medidas técnicas e organizacionais necessárias de forma a proteger
os mesmos contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado
e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. Após o término do Projeto, os dados pessoais serão eliminados,
exceto quando exista uma obrigação legal de conservação dos mesmos, nos termos do art. 17º do Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”).Enquanto titular dos dados pessoais,
goza dos seguintes direitos: direito de acesso, retificação, atualização, limitação a apagamento dos seus dados pessoais
(salvo os dados indispensáveis à prestação do serviço a que se inscrever ou ao cumprimento de obrigações legais a
que o responsável pelo tratamento esteja sujeito), o direito à oposição (salvo se o responsável pelo tratamento apresente
razões imperiosas e legítimas para prosseguir o tratamento que prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e
liberdades), à retirada de consentimento (sem que tal comprometa a licitude do tratamento efetuado ao abrigo desse
consentimento), e o direito à portabilidade dos dados. O titular dos dados poderá exercer os seus direitos mediante
pedido por escrito, dirigido ao responsável pelo tratamento, através do e-mail rgpd@cm-feira.pt. Não se esqueça de
consultar a nossa política de privacidade disponível em http://www.cm-feira.pt. Assim, ficará mais esclarecido(a) e com
maior controlo sobre como recolhemos e utilizamos os seus dados pessoais em função das nossas diferentes atividades
e serviços.
termo de responsabilidade
Declaro que fui informado dos meus direitos enquanto titular dos dados pessoais tratados e que para os exercer
poderei fazê-lo mediante pedido por escrito, dirigido ao responsável pelo tratamento, através do e-mail rgpd@cmfeira.pt.
Assumo inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações constantes na presente
ficha de inscrição.
consentimentos
Autorizo a Câmara Municipal a proceder ao tratamento dos meus dados, na medida do adequado, pertinente e
limitado ao estritamente necessário para a execução do serviço a que me inscrevo e cumprimento das obrigações
legais a ele inerentes.
Autorizo a que os meus dados pessoais, sejam transmitidos às entidades com quem as entidades organizadoras
do Programa Imaginarius Participa contratem o cumprimento das suas obrigações legais e/ou execução dos
procedimentos necessários e inerentes à prestação dos projetos educativos, desde que as mesmas apresentem
garantias suficientes de executar medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma a que o tratamento de
dados satisfaça os requisitos do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril.
Autorizo as entidades organizadoras do Programa Imaginarius Participa a enviar-me mensagens para o número
de telemóvel e para o endereço eletrónico identificado nesta ficha de inscrição para efeitos de comunicações
consideradas importantes no âmbito do projeto.
autorização para uso e divulgação de imagens
Serve este documento para solicitar autorização para a captação de imagens de membros associados ao Festival
Imaginarius Participa, podendo as mesmas serem usadas posteriormente na promoção e divulgação do referido
programa.
Autorizo

data

Não autorizo

assinatura

informações
tel 256 370 887 [ext. 2231] | telm 915 334 006 | e-mail participa@imaginarius.pt

