
 

  

 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO “DESPORTO PARA TODOS” 

 

 

Nome: 

N.º Cartão Cidadão: 

Data de nascimento: Sexo:   

Código postal: Localidade: 

Tlf.: Email: 

 

Atividades Pretendidas 

 

☐     Piscina em Família (Piscina de Vila Nova de Cerveira). Primeiro sábado de cada mês às 18:00 (hora 

portuguesa).  Para crianças de 3 a 10 anos acompanhados de familiares  

Indique o número de pessoas:  _____ crianças de 3 a 10 anos, ____ adultos. 

 

☐    Atividades desportivas para Maiores de 55 anos (Equipamentos Desportivos Municipais).  

    Vila Nova de Cerveira – Terças-feiras 9:00 (hora portuguesa) / Tomiño – Quintas-Feiras 9:00 (hora 

portuguesa). 

 

 
As fichas de pré-inscrição poderão ser entregues até ao dia 11 de junho (inclusive) nos seguintes locais: 

Em papel. 

- Vila Nova de Cerveira: Piscina e Juntas de Freguesia. 

Online: Formulário web em  http://amizade-cerveira-tomino.eu/home/ http://www.cm-vncerveira.pt/  e http://tomino.gal/    

 
Ao participar nas atividades Desporto Para Todos dou consentimento para a publicação de fotografias, vídeos, e registos áudio que se realizem 

das mesmas. 

 

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)N.º 2016/679, de 27 de abril de 2016, declaro para os devidos efeitos dar o 

meu consentimento para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, com a morada na 

Praça do Município, 4920-284 Vila Nova de Cerveira. Os dados serão incluídos na base de dados, para o envio de notificações de eventos e 

atividades, armazenados por um período de tempo indeterminado e enquanto não for solicitado o contrário pelo titular. Declaro também que 

tomei conhecimento do direito de:   

• solicitar a qualquer momento, para retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados pessoais; bem 

como a respetiva retificação, atualização ou eliminação, incluindo o exercício do “direito a ser esquecido” sem comprometer a licitude 

do tratamento efetuado, bem como do direito à portabilidade dos dados;  

• ser informado previamente e a pedido, sobre a intenção da utilização dos dados para outra finalidade que não dado neste 

consentimento, informando quais os dados, a finalidades do tratamento e outra informação pertinente; 

• apresentar reclamação à autoridade de controlo.  

Estes direitos podem ser exercidos através do email: rgpd@cm-vncerveira.pt ou por carta para a Município de Vila Nova de Cerveira, Praça 

do Município 4920-284 Vila Nova de Cerveira ao cuidado de do DPO. 

 

Data:      Assinatura: 
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