A sua privacidade
é importante para nós!

Licença IPDJ - N.º 140/DRN

A Porto Lazer, E.M. (doravante denominada por Porto Lazer) assegura que os dados pessoais recolhidos, no âmbito do Programa/Missão
Férias @ Porto, serão recolhidos e utilizados para a finalidade de organização e funcionamento da mesma, assim como, para divulgação
e promoção das atividades e dos serviços prestados pela Porto Lazer, promotora da organização das iniciativas destinadas a grupos de
crianças e jovens vincadamente desportivo, cultural e lúdico de ocupação dos tempos livres.
A licitude do tratamento dos seus dados pessoais tem por base o seguinte:
• Execução do contrato celebrado com a Porto Lazer:
•P
 articipante: nome, morada, nº CC, NIF, data de nascimento, preferências de participação (semana, almoço, polo, acampamento);
• Representante legal: email e telefone;
• Pessoa autorizada a levantar o participante: nome, nº do CC;
• Cumprimento de obrigação legal:
• Por força do disposto no Decreto-Lei n.º 32/2011, de 7 de Março, a Porto Lazer, na qualidade de entidade organizadora das atividades
do campo de férias, é detentora de um contrato de seguro que cobre acidentes pessoais dos participantes, de acordo com a Portaria nº
629/2004, de 12 de Junho. Nesse âmbito, encontra-se obrigada a fornecer à companhia de seguros, listagens com o nome e a data de
nascimento dos mesmos e, em caso de sinistro, tem ainda de comunicar outros dados pessoais, nomeadamente, o contribuinte, a morada,
o contato telefónico e as lesões de saúde sofridas.
• Também, pelo Decreto-Lei n.º 32/2011, de 7 de Março, os participantes, ou os seus representantes legais, no ato da inscrição, têm o dever
de informar a Porto Lazer, necessidades de alimentação específica ou cuidados especiais de saúde, sempre que esses se verifiquem.
• Interesses legítimos prosseguidos pela Porto Lazer no âmbito da sua atividade, divulgação e promoção das atividades e dos serviços prestados pela Porto Lazer e prestação de informações relacionadas com essas atividades e serviços;
• Consentimento: se nos der o seu consentimento, estaremos legitimados para captar imagens suas (fotografia e vídeo), mas apenas para a
finalidade de divulgação e promoção das atividades e dos serviços prestados pela Porto Lazer.
A Porto Lazer é a principal destinatária dos seus dados pessoais. No entanto, encontra-se obrigada, por força de lei, a comunicar alguns dos seus
dados pessoais à companhia de seguros, com quem celebrou um contrato de seguro desportivo obrigatório.
Os dados serão conservados durante a vigência do seu contrato e por um período subsequente de 5 anos.
Para mais informações sobre a forma como tratamos os seus dados, quais são os seus direitos e como pode exercê-los, por favor, visite a nossa
Política de Privacidade disponível em: http://www.portolazer.pt/politica-de-privacidade/ppolitica_de_privacidade

Eu, ______________________________________________________________________ , Utente/Encarregado de Educação do educando

_________________________________________________________________________ , declaro que tomei conhecimento do tratamento
dos dados pessoais nos termos supra indicados.

Porto, ______ de ___________________ de 2019.

O Utente/Encarregado de Educação

_____________________________________________
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Consentimento para
captação de imagens

Licença IPDJ - N.º 140/DRN

A sua privacidade é importante para nós!

Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o tratamento por captação de imagens (através de fotografia ou vídeo) implica a
recolha prévia do seu consentimento, o qual deverá revestir uma manifestação “…livre, específica, informada e explicita” da sua vontade.

Por conseguinte, a captação e tratamento de imagens por parte da Porto Lazer entidade gestora e proprietária dos equipamentos desportivos do Conselho do Porto, terá como finalidade essencial a divulgação e promoção de atividades desenvolvidas. Contudo, enquanto titular
dos dados pessoais, pode alterar o seu consentimento de acordo com as suas preferências, bem como retirá-lo a qualquer momento, sem
comprometer, porém, “... a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado”. Para tal, basta manifestar essa
vontade através do email epd@portolazer.pt.

Em alternativa, poderá dirigir-se aos serviços de receção dos equipamentos desportivos.

Assim,
Autorizo a captação imagens da minha pessoa / do meu educando (menor de idade), para as finalidades acima referidas.
	
Autorizo a publicação das imagens da minha pessoa / do meu educando (menor de idade), para as finalidades acima referidas
nas redes sociais da Porto Lazer.

Porto, ______ de ___________________ de 2019.

O Utente/Encarregado de Educação

_____________________________________________
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