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Nº UTENTE …………… 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
⃝ Sócio da Navegar                              ⃝ Aulas de Karaté                      

 

⃝ Aulas de música – Guitarra                  ⃝ Aulas de música – Piano                ⃝ Campo de férias Criamusica       

 

Tem formação musical?     Sim ⃝     Não ⃝        Se sim, qual: __________________________________________ 

 
 

CONSENTIMENTO EXPLÍCITO E INFORMADO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (“DP”) 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 

 
 

Nome: _________________________________________________________________________________________ 

Morada: ____________________________________________________ Cód. Postal: _______________________ 

Data de Nascimento: ____/____/________ NIF: _____________________ Profissão: ______________________ 

Tel.: ___________________________ Email: __________________________________________________________ 

Nome do Encarregado de Educação: ___________________________________________________________ 

Grau de parentesco do EE (se não for progenitor): ________________________________________________ 

Tel. E.E.: _________________________ Email E.E.: _____________________________________________________ 

Nome dos progenitores: ________________________________________________________________________ 

 

Horário pretendido: _____________________________________________________________________________ 

 

Assinale com um “X” as finalidades que aceita: 

 

Finalidades específicas gerais: 

 

⃝ inserção no sistema integrado de informação da Navegar, para efeitos de registos e pagamentos 

de quotas, mensalidades, outros débitos/créditos de qualquer natureza; 

 

⃝ transferência dos dados acima indicados ao professor/a destinado; 

 

⃝ tratamento dos dados acima indicados no âmbito da divulgação das atividades relacionadas 

com a modalidade desta inscrição. 
 
Finalidades específicas para o campo de férias Criamusica: 
 
⃝ preenchimento de impressos/elaboração de listagens para efeitos dos seguros que forem 

aplicáveis; 

 

⃝ inserção de imagens e utilização de fotografias em que o elemento apareça, no âmbito de 

quaisquer atividades oficiais no âmbito do campo de férias Criamusica; 

 

⃝ captura de fotografias e vídeos a partilhar no final da semana com os encarregados de 

educação. 
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Aceito, compreendo e tomo conhecimento de que me assistem os seguintes direitos: 

 

− acesso/retificação/apagamento ou esquecimento dos DP; 

− portabilidade dos DP, devendo a transmissão dos mesmos ser efetuada diretamente entre os 

responsáveis pelo tratamento, sempre que tal seja tecnicamente possível; 

− limitação do tratamento dos DP; 

− oposição ao tratamento dos DP para determinado fim específico, desde que o exercício deste 

direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 

previamente dado; 

− apresentação de reclamações à autoridade de controlo. 

 

O exercício dos direitos acima referidos pode ser efetuado através do e-mail: info@navegar.pt 

 

A Navegar não se responsabiliza pelo tratamento de DP, incluindo imagens/fotografias, efetuado 

no exercício de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas, pelos próprios elementos, que 

poderão incluir a troca de correspondência e a conservação de listas de endereços ou a atividade 

das redes sociais e do ambiente eletrónico no âmbito dessas atividades (facebook, instagram, 

twiter, whatsapp ou quaisquer outras). 

 

Os dados pessoais são conservados durante o período máximo de 10 anos contados a partir da 

data em que o elemento se torna inativo. 

 

Data: ____/____/________     

Assinatura do EE (se aplicável): 

 

 

Assinaturas dos progenitores: 

 

 

Assinatura do elemento (maior de 18 anos): 


