
Toma conhecimento que, de acordo com Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679), o Município do Cartaxo, 

enquanto responsável pelo tratamento, utiliza os seus dados pessoais para a finalidade inscrição na atividade “Olimpíadas com Emoção” e que 

pode exercer os direitos previstos no art.º   13.º, designadamente: direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação de 

tratamento, de portabilidade, de oposição e de ser informado em caso de violação de segurança.  

 

 

Ficha de Inscrição  

Olimpíadas com Emoção 

Academia de Inteligência Emocional do Cartaxo 
 

Dados de Identificação: 

Nome completo da criança: ______________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___      Idade: ______   Ano de Escolaridade concluída: ____ 

Escola: _______________________________ Cartão cidadão nº _____________ 

Encarregado de Educação: _______________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________ 

Freguesia: _________________________________ Concelho: __________________________ 

Contato telefónico em caso de urgência: _____________________; ______________________ 

Pessoa (s) que vem buscar a criança: _______________________________________________ 

Cuidados de Saúde especiais:  

_____________________________________________________________________________ 

Semana em que se inscreve: 27/07/2020 a 31/07/2020 

                                                    03/08/2020 a 07/08/2020  

Atividades via online (Plataforma Teams) - Email da criança: ___________________________ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Termo de autorização de uso de imagem 
 

Declaro, para os devidos efeitos legais, que autorizo a utilização das fotografias e imagens captadas 
durante as ações realizadas no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 
da Lezíria do Tejo (PIICIE LT) – Olimpíadas com Emoção. 
Mais declaro expressamente, que as referidas imagens e fotografias poderão ser utilizadas no âmbito das 
ações promovidas pelo PIICIE LT, renunciando desde já a quaisquer direitos ou compensação que desta 
utilização possa eventualmente resultar. 
As fotografias poderão ser reproduzidas parcialmente, ou na sua totalidade, em qualquer suporte (papel, 
digital, magnético, tecido, plástico, etc.) e integradas em qualquer outro material (fotografia, desenho, 
ilustração, pintura, vídeo, animação, etc.) conhecido ou que venha a existir. As imagens captadas em vídeo 
poderão, de igual modo, ser utilizadas por parte do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar da Lezíria do Tejo (PIICIE LT), pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e pelos Municípios 
associados.   
 

Por ser verdade, e por nada haver a obstar, esta declaração vai ser assinada por mim, na qualidade de: 

          Encarregado(a) de Educação;             Outro: ______________________________________________ 

       

Nome ________________________________________________________________________________ 

Portador(a) do documento de identificação com o nº __________________________________________ 

Local e data: ________________, _____ de _________________ de __________  


