
DE
PROGRAMA CLUBES DE MAR

Ficha de Inscrição

Remo         Vela         Vela Adaptada

Já participou no Programa Clubes de Mar?
Sim Quando? Ano letivo  turno 1º 2º
Não

DADOS ALUNO
Nome Completo
Data nascimento           Cartão Cidadão/Passaporte/Outro nº                            Validade
Morada
Código Postal                    Localidade
Freguesia

Em caso de emergência contactar
Nome completo           Telefone

DADOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Nome da Escola
Turma        Ano de escolaridade
Escola que frequentou no 1º ciclo
Participou no Programa de Natação Curricular? Sim        Não

DADOS ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome Completo                             Parentesco
Telefone                      e-mail

Constitui um requisito de admissão do aluno ao Programa Clubes de Mar a demonstração de ser possuidor 
das competências mínimas ao nível da natação para a prática da atividade em que se inscreve, com exceção 
da Vela Adaptada.
   o meu educando a realizar um teste de “Saber Nadar”.
Nota: Coloque no espaço em branco se Autoriza ou Não Autoriza a realização do teste.

FOTOGRAFIA

C. M. Lisboa | Departamento da Atividade Física e do Desporto Rua Alexandre Herculano, 46 - 6º piso 1269-054 LISBOA | T 213 501 332 | dafd@cm-lisboa.pt



Termo de responsabilidade
Eu
Portador do documento de identificação (Cartão de Cidadão /Passaporte/Outro) * nº
válido até                                 residente em
Código Postal         Localidade
Encarregado de Educação de
Portador do documento de identificação (Cartão de Cidadão /Passaporte/Outro) * nº
válido até                           residente em
Código Postal         Localidade
                * riscar o que não interessa

Declaro que:
o meu educando a participar no Programa Clubes de Mar, sob a supervisão dos respetivos técnicos.

que sejam captadas imagens do meu educando no âmbito do Programa Clubes de Mar, com 
respeito pela legislação vigente e para uso exclusivo em ações de divulgação e promoção deste 
evento ou do Município de Lisboa.

que estou informado dos riscos inerentes à participação do meu educando no Programa Clubes de 
Mar, tendo conhecimento de que a atividade poderá ser realizada em dias de frio e chuva.

nos termos e para efeitos do disposto no nº2 do Art.º40º da Lei nº5/07, de 16 de janeiro (Lei de 
Bases da Atividade Física e do Desporto), a especial obrigação nela consignada e informo que me 
assegurei previamente junto da entidade médica de que o meu educando não tem quaisquer 
contra-indicações para a prática da atividade ou exercício que se pretende desenvolver no âmbito 
do Programa Clubes de Mar.

Nota: Coloque no espaço em branco se Autoriza ou Não Autoriza

INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O MUNICIPIO DE LISBOA, respeita as regras da privacidade e a proteção de dados pessoais constantes do Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 e da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, relativos à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral de Proteção de Dados - RGPD) bem 
como da legislação nacional aplicável.

Direito de informação:
Encarregado de Proteção de Dados: Contactos para o exercício dos direitos: dpo@cm-lisboa.pt e Campo Grande, 25, 2.º piso, Bloco C, 1749-099 
Lisboa.
Finalidades de tratamento: inscrição, participação no Programa Municipal Clubes de Mar, nos termos da alínea m), do artigo 69.º da Deliberação 
n.º 305/AML/2018, publicada no D.R., 2.ª série, n.º 169/2018, de 3 de setembro, parte H, por via do Despacho n.º 8499/2018 - “ Promover e 
dinamizar a realização de programas e eventos de desportos náuticos no rio Tejo”.
Categorias de dados pessoais: Os dados pessoais recolhidos, como sejam os dados de identificação e contactos, são os estritamente necessários 
para efeitos de inscrição, participação nos programas municipais e nas atividades físicas e desportivas promovidas pelo Município de Lisboa nas 
Instalações Desportivas Municipais de gestão direta do Departamento da Atividade Física, apólice de seguro e relatórios de balanço quantitativo.
Destinatário(s) dos dados: Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo MUNICÍPIO DE LISBOA, não estando prevista nenhuma 
transmissão para outras entidades e, no(s) caso(s) em que tal possa ocorrer, será previamente solicitado o devido consentimento nos termos 
da regulamentação comunitária e legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais.
Conservação dos dados pessoais: Os dados recolhidos são conservados pelo período 3 anos - o estritamente necessário havendo inserção em 
programa informático, tratamento dos dados para efeitos de relatórios numéricos e análise meramente quantitativa de evolução das atividades.
Direitos dos titulares dos dados pessoais: Os titulares dos dados pessoais têm direito a aceder à informação sobre o(s) tratamento(s) dos seus 
dados, a retificá-la se não estiver correta, ou até apagá-la. Além destes direitos, designados e protegidos no RGPD como Direito de Informação, 
Direito de Acesso, Direito de Retificação e Direito de Apagamento, os requerentes têm ainda Direito à Limitação de Finalidades, à Minimização 
dos Dados, à Portabilidade e à Não Sujeição a Decisões Individuais Automatizadas, os quais podem ser exercidos junto do Encarregado de 
Proteção de Dados (DPO) ou reclamação à Autoridade Nacional de Controlo, bem como eventuais violações podem ser fundamento de pedido 
de indemnização junto das instâncias jurisdicionais competentes.

Tomei conhecimento e Autorizo/Não Autorizo a recolha dos dados pessoais supra enunciados e o envio de informação para o correio electrónico 
indicado na inscrição.

Autorizo                   Não Autorizo

Data
(assinatura do Encarregado de Educação)
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