
 
 

 

Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais 

O munícipe assegura a veracidade dos dados constantes no presente formulário. É reconhecido 

o direito de consultar e atualizar os seus dados pessoais depositados junto do Município, bem 

como o direito de os corrigir e/ou editar. Os dados recolhidos não serão objeto de atividades 

de marketing e/ou telemarketing. O Munícipe desde já consente na recolha e tratamento 

informático dos seus dados, autorizando que o Município de Almodôvar insira esses dados numa 

base apropriada.  

O Município de Almodôvar 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. Os dados constantes do presente formulário serão conservados durante o 

decorrer do processo, podendo o Munícipe solicitar a sua eliminação aquando do término do 

processo. Caso nada seja dito, o processo será objeto de tratamento adequado, nos termos 

previstos na Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril (Regulamento Arquivístico para as Autarquias 

Locais).  

Eu, _______________________________________________________________________, 

declaro que:  

Presto o meu consentimento para o tratamento informático dos dados pessoais constantes 

do presente formulário, autorizando que o Município de Almodôvar insira esses dados em 

base apropriada, para os fins constantes do mesmo. 

Tomei ainda conhecimento que este consentimento poderá ser retirado a qualquer 

momento.  

Almodôvar, __ de julho de 2022 

 

 

________________________________ 
Assinatura do declarante  

(ou Encarregado de Educação/Representante Legal, quando aplicável)  
 

 
 
 



 
 

 
 

Formulário de Inscrição 
 

Concurso de Fotografia “Regresso às Origens” 
 
Identificação do participante (e Encarregado de Educação/Representante Legal, quando aplicável): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Telemóvel: ___________________________________________________________________  

 Vertente originalidade 

 Vertente histórica  

 

 

Autorização para recolha e partilha de imagem (fotografia)  

 

_______________________________________________________________, participante no 

Concurso de Fotografia “Regresso às Origens”, declara para os devidos efeitos que autoriza a 

recolha e partilha de imagens fotográficas durante o desenvolvimento do evento XXV Edição da 

FACAL - Feira de Artes e Cultura de Almodôvar e respetivo período de votação do Concurso, para 

uso único e exclusivo na promoção e condução da iniciativa no Site e redes sociais do Município 

de Almodôvar.  

 

Almodôvar, __ de julho de 2022 

 

 

________________________________ 
Assinatura do declarante  

(ou Encarregado de Educação/Representante Legal, quando aplicável)  

 


