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Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira

Nome: ..............................................................................................................................................................................................................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

Telemóvel: ...........................................................................................Idade: .................................................................................................

IdentificaçãoA
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Proteção de Dados Pessoais B

Os dados pessoais constantes nesta Ficha de Inscrição são confidenciais e destinam-se à emissão dos Certificados de 
Participação, sendo arquivados após processamento informático e para uso exclusivo deste Município. Poderão ser 
utilizados para fins estatísticos de forma anónima, bem como sujeitos a tratamentos de marketing associados a eventos 
e /ou ações promocionais/divulgação do Município.

De modo a permitir o tratamento dos seus dados pessoais, selecione as opções pretendidas.

Autorizo o tratamento dos dados pessoais constantes desta Ficha de Inscrição para emissão do certificado de 
participação.

Autorizo o tratamento dos dados pessoais constantes desta Ficha de Inscrição para fins estatísticos, sendo os 
mesmo submetidos a uma anonimização.

Autorizo o tratamento dos dados pessoais constantes desta Ficha de Inscrição em ações promocionais, campanhas, 
ou ações informativas do Município. 

       Email            SMS

assinatura
01 02O Participante : ....................................................................................................................................... Data: ..............................................

Assinatura do ParticipanteD

Menor de 16 anos

Assinatura do Titular das Responsabilidades Parentais: ................................................................................................................................

Se participas numa Banda Filarmónica/Escola de Música/Grupo Informal, indica aqui: .....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Instrumento(s): ............................................................................................................................................................................................................
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07

Qual a tua opção? 08 Workshop de Sopro Workshop de Cordas

Quando iniciaste a tua vida musical? ....................................................................................................................................................................09

Nível de ensino? ..........................................................................................................................................................................................................10

Que gostarias de aprender no workshop? ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

11

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoC
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