FREGUESIA DE BUARCOS E SÃO JULIÃO
Município da Figueira da Foz
NIF 510832970

X FESTIVAL PIRATA - BUARCOS
Dias: 1, 2, 3 e 4 setembro de 2022
(Montagem das tendas, dia 31 de agosto)

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO

Eu (Nome completo )__________________________________________________________________________,
portador(a) do Cartão de Cidadão n.º_____________________________, válido até ______/_______/_______,
residente em (morada) ________________________________________________________________________,
Código-Postal_______________________ Concelho ________________________________, com os seguintes
contactos: telefone fixo :____________________________, telefone móvel:____________________________;
endereço eletrónico:_______________________________________, declaro que me foram prestadas as
seguintes informações, das quais tomei conhecimento:
1. O tratamento dos dados constantes do presente formulário respeitará a legislação em vigor em matéria de
proteção de dados pessoais e será realizado com base seguintes condições:
• Responsável pelo tratamento – Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião, com sede na Rua do Barreiro n.º 5
Buarcos 3080-284 Figueira da Foz, NIPC 510 832 970.
• Finalidade do tratamento – Os dados recolhidos no presente formulário serão tratados para dar resposta aos
seus pedidos, proceder à instrução dos seus processos, e/ou á prestação do serviço a que se destinam. As
finalidades especificas incluem: gestão e controlo do serviço e envio de comunicações e informações a ele
associadas.
• Legitimidade do Tratamento – o tratamento dos dados fornecidos encontra-se legitimado pelas seguintes
fontes de licitude: (i) resposta ao pedido apresentado, (ii) prestação do serviço solicitado, (iii) cumprimento de
obrigações legais e regulamentares (iv) nos casos em que o consentimento seja a fonte de licitude para o
tratamento, no consentimento prestado pelo titular dos dados.
• Transferências de Dados – quando for necessário para dar seguimento á finalidade do tratamento dos dados,
estes poderão ser comunicados ás seguintes entidades: (i) prestadores de serviços que prestem serviços ao
Município, (ii) autoridades públicas.
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• Conservação dos dados pessoais – A Junta de Freguesia apenas conserva e trata os seus dados pessoais para os
fins acima indicados durante o período de tempo que se revele necessário ou obrigatório para o cumprimento
desses fins, aplicando critérios de retenção da informação apropriados a cada tratamento e em linha com as
obrigações legais e regulamentares aplicáveis.
2. A Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião garante aos titulares dos dados todos os direitos conferidos por
Lei, nomeadamente direito à transparência, direito à informação, direito de acesso, direito de retificação, direito
ao esquecimento, direito de oposição ao tratamento, direito de apresentar reclamações junto da autoridade de
controlo, direito a retirar o seu consentimento e direito de não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente
automatizadas.
3. Os direitos mencionados no número anterior poderão ser exercidos a qualquer momento pelo seu titular,
remetendo o seu pedido por escrito para Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião, com sede na Rua do Barreiro
n.º 5 Buarcos 3080-284 Figueira da Foz, NIPC 510 832 970, ou através de correio eletrónico para o endereço
info@jf-buarcos.pt

Consentimentos
O titular dos dados:
____SIM ___ NÃO - Autoriza o tratamento dos dados pessoais nos termos e para as finalidades supramencionadas
____SIM ___ NÃO - Autoriza que a Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião envie mensagens relacionadas com
o serviço para os contactos telefónico e de correio eletrónico disponibilizados na presente inscrição;
____SIM ___ NÃO - Autoriza que o a Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião utilize os dados para futuras
divulgações de serviços;

Figueira da Foz, _____ de ___________________ de 2022

Assinatura:

___________________________________________________________________________________________

2
Freguesia de Buarcos e S. Julião – Rua do Barreiro n.º 5 3080-284 Figueira da Foz
Contactos: info@jf-buarcos.pt / 233 432 608 / 917 236 671

