AUTORIZAÇÃO PAIS / TITULAR(ES) DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS

Nome(s),______________________________________________________________________
e____________________________________________________________________________
enquanto

pais/

titular(es)

das

responsabilidades

parentais

da

criança/

________________________________________________________autorizo(amos)

jovem
a

sua

participação no evento Concurso de Curtas Metragens, Edição Especial– Aliança Luso-Britânica
no ano de 2022, organizado pela Câmara Municipal de Vizela em parceira com Portugal-UK
650.
Data ____/____/ 2022
Pais/Titulares das Responsabilidades Parentais
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Informação ao titular dos dados pessoais
Tomar conhecimento que:

- Os dados pessoais recolhidos, identificados claramente no formulário de inscrição, serão
tratados no âmbito da participação no evento Concurso de Curtas-Metragens – Aliança
Luso-Britânica;
- Os dados pessoais serão tratados de acordo com o disposto no Regulamento (EU)
2016/679, adotando o Município de Vizela, enquanto responsável pelo tratamento de
dados, tecnologias e procedimentos de segurança para proteger os dados;
- É garantido a existência do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, o acesso,
a retificação, apagamento, limitação, portabilidade dos dados pessoais, oposição e
decisões individuais automatizadas e da existência de numa violação de dados
apresentar reclamação, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (Rua de São
Bento n.º 148-3º 1200-821 Lisboa - Tel: +351 213928400 - Fax: +351 213976832 - e-mail:
geral@cnpd.pt);

- Tem o direito de retirar o consentimento em qualquer altura, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. Para
tal, basta que manifeste essa vontade remetendo um email para: juventude@cmvizela.pt;
- Os dados pessoais recolhidos são conservados pelo período de 5 anos, de acordo com o
estabelecido pela legislação em vigor;
- As práticas da Política de Privacidade e Proteção de Dados do Município de Vizela, estão
disponíveis no sítio da Internet, em http://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade e no
Balcão Único de atendimento.

Para mais informações:
Responsável pelo Tratamento dos Dados: Os dados pessoais serão tratados pela Câmara
Municipal, pessoa coletivo número 505985217, com sede na Praça do Município, N.º 522,
4815-013 Vizela – Tel: +351 253489630 Email: geral@cm-vizela.pt.
Encarregado de Proteção de Dados: dpo@cm-vizela.pt, ou pelo correio para a morada Praça
do Município, N.º 522 4815-013 Vizela Tel: +351 253489630.

Consentimento informado, esclarecido e livre ao titular dos dados pessoais

□ Consinto a recolha dos dados pessoais, identificados claramente no formulário de
inscrição, cuja finalidade é a participação no evento Concurso de Curtas Metragens –
Aliança Luso-Britânica.

Data ____/____/ 2022

Pais / Titular(es) das Responsabilidades Parentais

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

