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A preencher pelo aluno 

Nome (completo):  

• Universidade Sénior Florbela Espanca 
Associação Cultural Senhor do Padrão 

Morada:   

Código Postal:  Localidade:   

Telefone:   Telemóvel:   E-mail:   

Contacto de emergência 

Nome:  

Parentesco:  Contacto telefónico:  

Data de Nascimento:   Estado Civil:   

A preencher pela Universidade 

Data: 2018-09-18 Assinatura do aluno:  

 

______________________________________________ 

Número de Aluno: 

Documentos verificados: 

Bilhete de Identidade:  

Contribuinte:  

Assinatura do Funcionário: 

 

_____________________________________ 

O aluno garante  

que todos os dados  

fornecidos são verdadeiros  

e compromete-se a comunicar  

quaisquer alterações  

aos dados presentes  

na ficha de inscrição  

à Universidade Sénior  

Florbela Espanca. 

Observações:    

 VIRE A PÁGINA 
Leia, preencha e assine  

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO 

RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
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• Universidade Sénior Florbela Espanca 
Associação Cultural Senhor do Padrão 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Autorizo o tratamento pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

SENHOR DO PADRÃO - ACSP (denominação fiscal 

da Universidade Sénior Florbela Espanca - USFE) dos 

dados pessoais facultados no âmbito da Gestão de 

associados, alunos, professores e colaboradores, nos 

termos do Regulamento Geral de Protecção de Dados 

(RGPD). 

Declaro que fui informado(a), nos termos do RGPD, 

do seguinte: 

1. O Responsável pelo Tratamento dos dados 

pessoais é a ACSP. 

2. O Encarregado da Protecção de Dados pode ser 

contactado através o endereço postal Rua Brito 

Capelo, nº 168, 4450-065, Matosinhos ou em 

alternativa pelo telefone 229 388 613 e endereço de 

correio electrónico usflorbelaespanca@gmail.com. 

3. As finalidades do tratamento dos Dados Pessoais 

facultados, são as seguintes:  

Permitir: inscrição e registo de associados, alunos, 

professores e colaboradores; bem-estar dos 

anteriores mencionados (incluindo assistência médica) 

e cumprimento de obrigações legais (incluindo 

facturação e seguros). 

Notificar: alterações às actividades ou ao normal 

funcionamento da ACSP e da USFE; comunicação de 

informações relacionadas com a actividade da ACSP 

e da USFE; pagamentos, facturação e outras 

questões contractuais ou administrativas. 

Promover: passeios, viagens e visitas culturais; 

eventos organizados pela ACSP e pela USFE; 

convívios e criação de laços pessoais entre 

associados, alunos, professores e colaboradores. 

4. Os Dados Pessoais serão conservados apenas 

pelo período mínimo necessário para as finalidades 

que motivaram a sua recolha ou o seu posterior 

tratamento. A ACSP fará uma revisão anual 

procedendo à eliminação ou, caso seja do interesse 

da ACSP, anonimização de tal modo que os titulares 

em causa não sejam ou já não possam ser 

identificados, de todos os dados que não justifiquem 

tratamento ou eventuais obrigações legais de 

conservação. 

5. Os destinatários dos seus Dados Pessoais são os 

directores da ACSP e a secretaria da USFE.  

6. O processo de tratamento dos Dados Pessoais por 

parte da ACSP não envolve a tomada de decisões 

automatizadas (incluindo definição de perfis) nem 

realiza comparações, interconexões ou qualquer outra 

forma de inter-relacionar as informações registadas. 

7. O Titular dos Dados, tem o direito de apresentar 

reclamação a uma Autoridade de Controlo da União 

Europeia em relação à protecção dos seus Dados 

Pessoais. A ACSP prestará a sua colaboração à 

Autoridade de Controlo facultando-lhe todas as 

informações que por esta, no exercício das suas 

competências, lhe solicite. 

8. O Responsável pelo Tratamento de Dados aplica 

medidas técnicas e organizativas adequadas para 

assegurar um nível de segurança ao risco, de forma a 

manter a integridade e a confidencialidade dos Dados 

Pessoais conservados ou transmitidos, bem como a 

segurança dos serviços conexos oferecidos ou 

acessíveis através destas redes, sistemas, politicas e 

procedimentos. 

9. Nas trocas de informação via electrónica em rede 

aberta existe o risco dos dados serem vistos e 

utilizados por terceiros não autorizados. 

10. O Titular dos Dados pessoais, tem direito a:  

 Retirar o seu consentimento em qualquer altura, 

sem comprometer a licitude do tratamento 

efectuado com base no consentimento 
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• Universidade Sénior Florbela Espanca 
Associação Cultural Senhor do Padrão 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

previamente dado; 

 Solicitar à ACSP acesso, rectificação, 

eliminação, ou limitação ao tratamento dos 

Dados Pessoais que lhe digam respeito; 

 Opor-se ao tratamento dos seus Dados 

Pessoais; 

 Solicitar à ACSP acesso aos seus Dados 

Pessoais num formato que permita a 

portabilidade dos mesmos. 

Para exercer os direitos em cima mencionados o 

Titular dos Dados pode contactar o Encarregado de 

Protecção de através o endereço postal Rua Brito 

Capelo, nº 168, 4450-065, Matosinhos ou em 

alternativa pelo telefone 229 388 613 e endereço de 

correio electrónico usflorbelaespanca@gmail.com. 

11. Os Dados Pessoais necessários para a execução 

do contrato no qual o Titular dos Dados é parte, para o 

cumprimento das obrigações jurídicas a que o 

Responsável pelo Tratamento esteja sujeito e os que 

sejam necessários para efeito dos interesses legítimos 

prosseguidos pela ACSP não estão incluídos no ponto 

anterior. 

12. Carece de consentimento o tratamento posterior 

dos Dados Pessoais para um fim que não seja aquele 

para o qual os dados tenham sido recolhidos. Antes 

desse tratamento o Responsável fornece ao Titular 

dos Dados informações sobre esse fim e quaisquer 

outras informações pertinentes. 

13. Confiamos no Titular dos Dados, para nos 

fornecer informações precisas e completas e para 

proceder à actualização dos dados em relação a 

qualquer alteração na informação fornecida através 

dos meios de contacto mencionados no ponto 2. 

14. O Titular dos Dados informa que possui a 

autorização dos respectivos titulares a contactar em 

caso de urgência para ceder os dados pessoais 

facultados à ACSP. 

15. O preenchimento ou fornecimento dos dados 

solicitados é de carácter obrigatório, podendo a falta 

ou inexactidão das respostas dadas comprometer o 

serviço prestado. 

16. A ACSP e a USFE enviam informação institucional 

e promocional (incluindo destaques mensais, 

trabalhos dos alunos, boletins institucionais, promoção 

de saídas, viagens e convívios) relativa às suas 

actividades.  

Assinale a forma como pretende receber esta 

informação: 

 

16. A ACSP e a USFE enviam pedidos de 

colaboração (nomeadamente para inquéritos 

académicos); divulgação institucional e ofertas 

promocionais de terceiros através de e-mail.  

Assinale a forma como pretende receber estes  

e-mails: 

17. A ACSP e a USFE mantêm material audiovisual 

  

 Receber todas as comunicações  

 com informação da ACSP e da USFE  

 Não receber informação institucional  

 nem promocional, apenas comunicações  

 essenciais sobre o Titular dos Dados,  

 a ACSP ou a USFE. 

  

 Receber e-mails da ACSP ou da USFE 

 com conteúdos de terceiros 

 Não receber e-mails com conteúdos  

 de terceiros 
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• Universidade Sénior Florbela Espanca 
Associação Cultural Senhor do Padrão 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

dos associados, alunos, professores e colaboradores 

recolhido durante as aulas, passeios, viagens, visitas 

culturais, festas e outros eventos por nós organizados 

ao longo dos anos. 

Algum deste material audiovisual pode ser publicado 

no sítio web e nas redes sociais da USFE, bem como 

em outras publicações de divulgação interna e externa 

como jornais de parede, boletins, cartazes, flyers e 

outro material publicitário ou destinado à divulgação 

institucional da ACSP e da USFE. 

Ao material audiovisual utilizado não tem associado 

nenhum outro tipo de informação que permita a 

identificação dos intervenientes.  

Uma vez que a finalidade destas publicações é 

divulgar as actividades da ACSP e da USFE, tanto 

através da internet (nomeadamente nas redes sociais 

e no sítio web da USFE) como através de material 

impresso, existe o risco de estas imagens serem 

armazenadas e utilizadas por terceiros não 

autorizados. 

Se os associados, alunos, professores ou 

colaboradores desejarem retirar a sua imagem das 

publicações referidas no parágrafo anterior poderão 

fazê-lo a qualquer momento através dos meios de 

contacto mencionados no ponto 2. 

Assinale a opção que corresponde à sua posição 

relativamente ao uso da sua imagem: 

 

18. Se os pedidos apresentados pelo Titular dos 

Dados forem manifestamente infundados ou 

excessivos, nomeadamente devido ao seu carácter 

repetitivo, a ACSP pode exigir o pagamento de uma 

taxa razoável tendo em conta os custos 

administrativos do fornecimento das informações ou 

da comunicação, ou de tomada das medidas 

solicitadas ou recusar-se a dar seguimento ao pedido. 

19. É frequente ser solicitado na secretaria o seu 

contacto telefónico por alunos da USFE.  

Assinale a opção que corresponde à sua posição 

relativamente à cedência do seu contacto telefónico a 

alunos da USFE:  

O Titular dos Dados declara ter lido esta declaração, 

assinalando e conferindo todas as autorizações de 

acordo com as suas preferências. 

 

Assinatura do Titular dos Dados: 

 

___________________________________________ 

 

Data: 2018-08-20 
  

 Autorizo a ACSP e a USFE  

  a usarem a minha imagem para 

 publicação e divulgação de audiovisuais 

 Não autorizo a ACSP e a USFE  

 a usarem a minha imagem  

  

 Autorizo a ACSP e a USFE a ceder o meu 

 contacto telefónico a alunos da USFE 

 Não autorizo a ACSP e a USFE a ceder o 

 meu contacto telefónico 


