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Informação sobre proteção de dados pessoais  

O Município de Lisboa respeita integralmente as regras relativas à proteção de dados pessoais, usando os dados recolhidos 

exclusivamente para as finalidades abaixo descritas e pelo período indispensável para o efeito e tomando todas as precauções 

relativas a segurança dos dados recolhidos, nomeadamente, limitando os acessos apenas a pessoas devidamente autorizadas.  

O Município de Lisboa necessita de recolher alguns dados pessoais com vista a proceder à execução do Programa Desportivo 

Municipal Clubes de Mar, nos termos da alínea b) e alínea h), do artigo 69.º da Deliberação n.º 305/AML/2018, publicada 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 169, de 3 de setembro, parte H, por via do Despacho n.º 8499/2018 que define 

e regula o ajustamento à estrutura dos Serviços Municipais – Orgânica dos respetivos serviços e estrutura Nuclear, 

atualizado pelo Aviso n.º 13406/2021, de 8 de julho, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 136, de 15 de 

julho; 

Assim, nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, informa-se ainda o seguinte  

a) O Município de Lisboa é a entidade responsável pelo tratamento de dados, como definido no RGPD. As comunicações 

para o exercício dos direitos atribuídos pela legislação relativa a proteção de dados pessoais devem ser dirigidas ao 

Departamento da Atividade Física e do Desporto situada na Rua Alexandre Herculano n.º 46, 7.º andar,1269 – 054 

Lisboa, contatável pelo telefone (+351) 213 501 332 e email dafd@cm-lisboa.pt 

b) Os dados recolhidos neste formulário, são: 

- nome do adjunto da área do 2.º e 3.º ciclo do Agrupamento de Escolas, respetivo n.º de telemóvel e endereço de email; 

- nome do coordenador da Escola, respetivo n.º de telemóvel e endereço de email; 

 

c) Os dados são acedidos pelo Adjunto e pelo Coordenador da Escola onde o Programa é desenvolvido e pela equipa 

coordenadora do Programa Desportivo Municipal no Departamento da Atividade Física e do Desporto; 

d) Os dados recolhidos são conservados pelo prazo de um ano letivo, a contar desde setembro de 2022 até junho de 

2023], findo o qual estas fichas serão integradas nos processos respetivos e seguem para o Núcleo Arquivo do DAFD, 

onde terão o tratamento respetivo de acordo a legislação em vigor, sem prejuízo de conservação por prazo diferente 

em caso de litígio ou por imposição legal. A presente declaração será conservada enquanto o Município de Lisboa tratar 

os dados pessoais dos titulares em causa. 

e) O fornecimento dos dados é obrigatório, com vista à participação no programa pelo que a sua não disponibilização tem 

como consequência a não participação no Programa Desportivo Municipal Clubes de Mar. 

f) Os dados recolhidos não são usados pelo Município de Lisboa para decisões automatizadas, nomeadamente não são 

tratados para a definição de perfis.  

g) O titular, relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito, tem os seguintes direitos:  

i. A exercer perante o Município de Lisboa: direito de informação; direito de acesso; direito de retificação dos dados 

inexatos; direito ao apagamento; direito à limitação do tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de 

oposição ao tratamento; direito a não ficar sujeito a decisões exclusivamente automatizadas, incluindo a definição 

de perfis; nas situações de consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer 

a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 

ii. A exercer perante o Encarregado de Proteção de Dados (através do email dpo@cm-lisboa.pt ou por carta para 

Campo Grande, 25, Bloco E, 2º Piso, 1749-099 Lisboa): direito de apresentar exposições.  

iii. A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comissão Nacional de Proteção de Dados): direito 

de apresentar reclamação.  

iv. A exercer perante as instâncias jurisdicionais competentes: direito a ação judicial e a indemnização no caso de 

violação dos seus direitos. 

 Tomei conhecimento da informação sobre proteção de dados pessoais.  

Primeiro e último nome   

Assinatura  Data          /          /22 
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