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Inscrição Programa Summer 2022 – Jovens Monitores / Banco Local de Voluntariado
Reg. n.º
Processo n.º

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal

Registado em
O Funcionário

REQUERENTE
Nome
Morada
Código Postal

Freguesia

NIF/NIPC

Concelho
BI/CC

Contacto

Validade

Email

Ano de Escolaridade

Data de Nascimento

Número de SNS

Nome do pai
Profissão

Contacto

Nome da mãe
Profissão

Contacto

Nome do Encarregado de Educação
Outras informações (Doenças, Alergias, Restrições Alimentares ou Medicação com indicação da posologia)

PEDIDO
Vem apresentar a V.Exa. a inscrição para Atividades Summer.
Preferência de Quinzena ________________________________________________________________________________________________________________
Observações ________________________________________________________________________________________________________________________________
Autorização
Saída de Atividades
Sozinho/o

Acompanhado por

_______________________________________________________________________________________________
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ELEMENTOS A EXIBIR/ENTREGAR
Documentos a apresentar:
Requerente - Pessoa Singular: Cartão de Cidadão ou B.I. e Cartão de Contribuinte; Outros documento(s)
comprovativo(s) de identificação;
Outro _____________________________________________________________________________________________________________________________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Seguradora
Apólice

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), que dou o meu consentimento de

forma livre e informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais em formato papel e digital por parte do
Município de Viana do Alentejo. Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente a dar resposta ao pedido, são
conservados durante o período necessário para a prossecução das finalidades legais e do pedido. Em cumprimento do

disposto no RGPD (EU)2016/679 do P. E., o requerente poderá, a qualquer momento, exercer os direitos de acesso,
retificação e cancelamento dos seus dados, bem como o direito de oposição ao tratamento dos mesmos, mediante

pedido escrito para protecao.dados@cm-vianadoalentejo.pt
Declaro para os devidos efeitos, que autorizo a Autarquia a utilizar os meus dados para eventos futuros.
Autorizo a cedência de imagem para publicação nos Média.
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o e-mail indicado.

NOTIFICAÇÃO
Mais solicita que todas as notificações referentes ao pedido, iniciado com o presente requerimento, sejam dirigidas
para:
Requerente, morada supra referida;
,

Código Postal:

Freguesia:

Telef/Telem:

E-mail:

com domicílio ou sede em

Concelho:

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
(local e data)
O Requerente/

Validei a conformidade da assinatura de
acordo com o documento exibido.

O Representante,

(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não
puder assinar)

(O Funcionário)

Imprimir

Guardar

Submeter
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