
Atletismo
Ficha de inscrição

Escalão

Sub-10 (Benjamins A) 

Sub-12 (Benjamins B)

Sub-14 (Infantis)

Sub-16 (Iniciados)

Até 9 anos 

10 a 11 anos
  
12 a 13 anos
  
14 anos

Antes de 2014

2012 e 2013

2010 e 2011

2009

Escalão
Assinale com um X

Data

18 de março

2 de abril

28 de maio

Local

EB General Humberto 
Delgado

Escola Básica da Apelação

Esc António Carvalho 
Figueiredo

Organização

GDS Domingos

AD Leões 
apelaçonenses

ACR Mealhada

Assinale 
com um X

Encontros
para os quais se
inscrevem
Assinale com um X

Nome do atleta Data de nascimento

Assinale com um X

Inscrição individual: Inscrição coletiva: 

Nome da equipa

Freguesia

Contactos do responsável

Nome

Email

Telefone

Nome do responsável pela inscrição

01



DIREITOS DE IMAGEM
O participante ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, à 
Câmara Municipal de Loures e à entidade organizadora de cada uma das provas, os direitos de 
utilização da sua imagem tal como captada nas filmagens ou fotografias que terão lugar durante 
as provas, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de promoção, divulgação e 
apoio.

PROTEÇÃO DE DADOS – DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO AUTORIZADO
Ao inscrever-se nos Encontros desportivos dos Jogos da União do Concelho de Loures todos os 
participantes autorizam o tratamento pela Câmara Municipal de Loures (CML) dos seus dados 
pessoais de identificação e contato, como o nome, número de identificação civil, morada, tele-
fone, e-mail, naturalidade, data de nascimento, sexo e nacionalidade, para fins de organização, 
gestão e funcionamento da atividade dos “Jogos da União”, na observância das obrigações legais 
e regulamentares aplicáveis, e sem a disponibilização dos quais a CML não poderá corresponder 
às solicitações no âmbito do exercício de direitos e cumprimento de deveres emergentes da 
relação jurídico-desportiva já estabelecida ou que pretendo estabelecer. Declara-se ainda infor-
mado sobre a forma de exercício dos direitos à informação, retificação, apagamento, limitação de 
tratamento, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como do direito de reclamação.

Todo o tratamento de dados pessoais rege-se pelos princípios enunciados na Ficha de Infor-
mação Geral sobre Proteção de Dados, que poderá ser consultada aqui.

Para qualquer pedido de informação, comunicação de incidentes, reclamação ou exercício de 
qualquer tipo de direitos de proteção de dados ou para qualquer assunto referente aos temas da 
proteção de dados, privacidade e segurança da informação, os Utilizadores, Destinatários do 
Serviço e Cidadãos que interagem com a CM Loures deverão enviar um correio eletrónico para 
protecaodedados@cm-loures.pt indicando o assunto e contacto através do qual pretendem ser 
contactados (endereço eletrónico, contacto telefónico ou um endereço postal).

Ficha de informação 
e consentimento sobre 
tratamento de dados pessoais.

Termo de Receção de Ficha de Informação e Consentimento para Tratamento de Dados
O subscritor da presente ficha declara que lhe foram prestadas as necessárias informações relativamente 
aos objetivos, termos e condições do tratamento dos dados pessoais na Divisão de Desporto da CM-Loures, 
em conformidade com o disposto no Regulamento UE 2016/679 de, 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral 
de Proteção de Dados) e na Lei 58/2019, de 8 de agosto (Lei da Proteção de Dados Pessoais) e que as 
compreendeu, tendo recebido um exemplar desta ficha.  

Termo de Consentimento para Tratamento de Categorias Especiais de Dados
O titular dos dados declara ainda que 

         não autoriza o tratamento da sua imagem e voz.

         autoriza o tratamento da sua imagem e voz, estando consciente de que pode retirar o consentimento
         a qualquer momento ou exercer os direitos de proteção de dados através de contacto com o 
         Encarregado da Proteção de Dados. 

não autorizando autorizando esse tratamento dos dados pessoais.

Pretendo receber informações sobre as atividades 
desenvolvidas pela Câmara Municipal de Loures.

Sim                    Não

Em caso de dificuldade de envio,
preencha e guarde este documento,

enviando-o de seguida para:
jogos_uniao@cm-loures.pt 02
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