
Normas de Funcionamento 
Concurso “Padrinhos/Madrinhas do Carnaval de Almodôvar 2023” 

 
Anexo I AUTORIZAÇÃO DE MENORES 

 

   (nome completo do titular do poder parental), 

portador do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão n.º _ ,na qualidade de 

  (relação de parentesco com o menor), titular do poder parental, declaro que autorizo 

o menor  (nome completo do menor), nascido a 

         /          /          , portador do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão n.º , a 

participar no Concurso “Padrinhos/Madrinhas do Carnaval de Almodôvar 2023” que terá lugar no 18 de 

fevereiro de 2023, no Salão Nobre do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar, e tenho 

conhecimento que o evento terá cobertura fotográfica por parte do Município de Almodôvar, podendo 

vir a ser divulgadas imagens do mesmo nas redes sociais municipais. 

Listo abaixo dois contactos que deverão ser utilizados pela organização durante a realização do evento para 

resolução de quaisquer assuntos relacionados com o menor cuja participação autorizo. 

Contactos de emergência: e     
 

 

 

(Local/data) , aos de fevereiro de 2023 
 

Assinatura:    
 

Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais 

Os participantes asseguram a veracidade dos dados constantes no presente formulário. É reconhecido o 

direito de consultar e atualizar os seus dados pessoais depositados junto da organização, bem como o direito 

de os corrigir e/ou editar. Os dados recolhidos não serão objeto de atividades de marketing e/ou 

telemarketing. Os participantes desde já consentem na recolha e tratamento informático dos seus dados, 

autorizando que a organização insira esses dados numa base apropriada. A organização responsabiliza-se pela 

proteção desta base de dados e dos dados nela existente e assegura que os dados fornecidos servem apenas 

para os fins constantes do presente formulário. 

Eu, , declaro que: 

□ Presto o meu consentimento para o tratamento informático dos dados pessoais constantes do presente 

formulário, autorizando que a organização insira esses dados em base apropriada, para os fins constantes 

do mesmo. 

□ Tomei ainda conhecimento que este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento. 

 

(Local/data) , aos de fevereiro de 2023 
 
 

 

Assinatura do declarante 


