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Siga-nos no Facebook






1 Nome: 

2 Data de Nascimento:

3 Nome abreviado para o cartão: Bilhete de Identidade 
Cédula de Nascimento 

4 Morada da Residência: Cartão do Cidadão 
Outro:_____________________

5 Código Postal: Profissão:

-

6 Freguesia: E-mail:

7 Telemóvel Aluno:

8

9

10

Assinatura  Utente/  Responsável pelo utente na qualidade de ______________________:

Data:   ___/___/___

FICHA DE DADOS PESSOAIS

Piscina Municipal da Portela

Concelho:

Piscina Municipal de Loures

A preencher pelo Serviço de Atendimento e Secretaria

Piscina Municipal de Santo António dos Cavaleiros

Piscina Municipal de Santa Iria de Azóia

A preencher pelo Utente

Utente Nº.

(assinalar a opção correta) (grau de parentesco)

De acordo com o art. 6º, n.1 al. A) do RGPD, em conjunto com o art. 22 da lei relativa aos direitos de autor nas artes visuais e fotografia, eu, 

____________________________________________ (nome a apelido) , venho por este meio aceitar que os registos fotográficos realizados pela GesLoures 

sejam utilizados para efeitos de:

□ marketing e distribuição 

□  comunicação na nossa newsletter. 

Aceito que os registos acima mencionados sejam publicados da seguinte forma pela GesLoures: 

□ em unidades de disco internas da GesLoures

□ nas redes sociais (nomeadamente Facebook, Instagram, Linkdin, Youtube) da GesLoures

□ no website da GesLoures

□ em outdoors e mupis exteriores

□ em imprensa

É do meu conhecimento que, caso os meus dados acima mencionados sejam divulgados na Internet, será possível consultá-los em todo o mundo. De 

acordo com o art. 49º, nº 1 al. A) do RGPD, concordo com uma eventual transmissão em estados terceiros se os utilizadores dos estados terceiros 

consultarem os dados. 

Recebi informações abrangentes sobre a forma como os meus dados são utilizados, bem como sobre a finalidade da sua recolha e utilização. 

Recebi ainda informações sobre o facto de poder revogar a qualquer momento o meu consentimento, de acordo com o art. 13 nº 2 al. c), art. 7.º n.º 3 pág. 

3 do RGPD, com efeitos futuros. A revogação pode ser dirigida sob a forma de comunicação informal para os seguintes dados de 

contacto:geral@gesloures.pt ou por correio: Rua António Caetano Bernardo, 2670-404 Loures, Portugal.

Os registos fotográficos realizados à minha pessoa, incluindo as citações expressas por mim e eventuais materiais impressos podem ser usados para os fins 

já mencionados depois de revogar o meu consentimento se a extinção imediata dos dados for inadmissível em termos económicos e/ou práticos para a 

GesLoures. No entanto, é proibido criar novos contributos, materiais impressos ou semelhantes com os registos fotográficos revogados, incluindo as 

citações expressas por mim.

Tenho consciência de que este consentimento é voluntário. 

Aceito que os meus dados pessoais acima mencionados sejam usados para as finalidades indicadas. 

□ Sim

□ Não

Assinatura: _________________________________________

Data: ___/___/_______

Declaração de deficiência igual ou superior a 60%  

Declaração de Consentimento para captura e processamento de registos fotográficos

Tel. Resp. pelo Aluno (em caso de emergência):

N.º de Identificação Fiscal:

Nome e grau de parentesco:

Declaro que o utente identificado no ponto 1 não apresenta quaisquer contra-indicações para a prática das atividades físicas e desportivas que pretende desenvolver na 

GesLoures, assumindo todas as responsabilidades que daí venham resultar. 

http://www.gesloures.pt/

