
 

 

 

 

Termo de Responsabilidade para menores de 18 anos 

_______________________________________________________________________ 

Mod-10.25.44/0  Gabinete de Gestão de Equipamentos Desportivos 

 

Piscinas Municipais  Pavilhão Municipal  

Piscinas de La Salette  Complexo D. M. Cucujães  

 

Declaração 

Eu, __________________________________________, na qualidade de 

________________________________ (encarregado de educação/tutor legal) do menor 

________________________________, portador do cartão de cidadão nº _____________, 

declaro para os devidos efeitos que autorizo o acesso do meu educando aos Equipamentos 

Desportivos Municipais identificados, por livre vontade do menor, assumindo a 

responsabilidade pelos riscos inerentes à utilização deste equipamento pelo mesmo.  

Contacto telefónico (encarregado de educação/tutor legal): _____________________________ 

 

AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

De acordo com as disposições do Regulamento Geral da Proteção de Dados – Regulamento EU 2016/679, os 

tratamentos de dados pessoais realizados pelo Município de Oliveira de Azeméis são orientados pelos princípios da 

licitude, lealdade, disponibilidade e transparência e da proteção da sua confidencialidade e dos direitos dos seus titulares. 

Finalidade do tratamento - O tratamento do processo de utente | utilizador/a dos Equipamentos Municipais Desportivos 

e de Lazer.   

Utilização dos dados pessoais – Trabalhadores dos serviços municipais de Gestão de Equipamentos Desportivos 

autorizados para o efeito. Os dados poderão ser fornecidos às autoridades judiciais ou administrativas nos casos em que 

a lei obriga. 

Prazo de conservação dos dados - Os dados pessoais são mantidos até se esgotar o fim a que se destinam, 

procedendo-se à sua eliminação de acordo com a legislação em vigor. 

Direitos dos utilizadores/as – Os/as utilizadores/as poderão aceder aos dados que lhes dizem respeito, podendo ainda 

solicitar a sua correção ou atualização. Para o exercício dos seus direitos no âmbito da proteção de dados, deverá 

contactar o Encarregado de Proteção de Dados do Município para epd@cm-oaz.pt. A falta de consentimento para o 

tratamento dos dados pessoais para os efeitos acima definidos, constitui a impossibilidade de utilização do equipamento. 

Termo de consentimento e responsabilidade 

Tomei conhecimento integral das Normas de Funcionamento de Equipamentos Desportivos e de Lazer Municipais, 

o qual aceito e obrigo-me a cumprir. 

Regulamento e normas de funcionamento disponíveis em : https:// www.cm-oaz.pt 

Aceito e autorizo de forma explícita e informada, que os meus dados pessoais e/ou os do/a meu educando/a sejam 

objeto de tratamento nos moldes legalmente admissíveis, incluindo o envio de notificações/divulgações de atividades 

e outros assuntos de interesse, para o endereço eletrónico e por SMS, tendo tomado conhecimento que essas 

condições têm o mesmo valor probatório como se fossem efetuadas por via postal. 

Autorizo a recolha de imagens minhas e/ou do/a meu educando/a, captadas no âmbito das atividades promovidas , 

sendo estas obtidas com vista à sua reprodução para disponibilização aos utentes do equipamento municipal. 

Autorizo a recolha e divulgação de imagens minhas e/ou do/a meu educando/a, captadas no âmbito das atividades 

promovidas, para uso único e exclusivo de promoção institucional do equipamento municipal, nas diversas 

ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de Azeméis. 

 

Oliveira de Azeméis _____ / _____ / _________          

 

 

 

Assinatura _____________________________ 


