
FICHA DE INSCRIÇÃO
                                REDE DE ATL

ATL Ano de escolaridade que vai frequentar

Criança

Nome NIF

N.º Identificação Civil Tipo Validade / /

Data de nascimento / /

Morada

Código Postal - Freguesia

Encarregado de educação NIF

Nome Parentesco

N.º Identificação Civil Tipo Validade / /

Autorizo a comunicação através dos seguintes contactos

E-mail

Morada

Código Postal - Freguesia

Telefone Telemóvel

Deseja receber a fatura por e-mail?

Filiação

Pai

Nome

Entidade empregadora

Profissão

Contacto pessoal Contacto serviço

Mãe

Nome

Entidade empregadora

Profissão

Contacto pessoal Contacto serviço
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BI CC Passaporte

BI CC Passaporte

Sim Não



FICHA DE INSCRIÇÃO
                                REDE DE ATL

Outras informações

A criança vive com os pais? Se não, com quem vive?

A criança realiza os trabalhos escolares no ATL?

Pessoa(s) autorizada(s) a levar a criança no encerramento do ATL

Junta, para o efeito, os seguintes documentos:

O  processo  só  terá  seguimento  após  a  receção  de  todos  os  documentos  exigidos.  No  caso  de  incumprimento,
decorridos 10 dias, será liminarmente indeferido e arquivado.

Observações

Tomada de conhecimento e consentimento dos dados pessoais do encarregado de educação/tutor

para dar cumprimento ao disposto no 102º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), Regulamento da Rede de Atividades
de Tempos Livres do Município de Ponta Delgada e/ou ao previsto em legislação específica aplicável, sendo que o tratamento dos
referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados
pessoais. O Município poderá constituir uma base de dados no formato digital com a informação constante neste documento e
compromete-se a não a utilizar para outros fins que não o descrito, nem a ceder ou vender a terceiros. 

/ / Responsável

Tomada de conhecimento e consentimento dos dados pessoais do menor

e  por  isso  objeto  de  consentimento  específico.  Desta  forma,  autorizo  a  recolha  dos  dados  pessoais  do  menor  do  qual  sou
Encarregado de Educação/Tutor e declaro que tomei conhecimento de que são única e exclusivamente para dar cumprimento ao
disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), Regulamento da Rede de Atividades de Tempos Livres do
Município de Ponta Delgada e/ou ao previsto na legislação específica aplicável, sendo que o tratamento dos referidos dados por
parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. O Município
poderá constituir uma base de dados no formato digital com a informação constante neste documento e compromete-se a não a
utilizar para outros fins que não o descrito, nem a ceder ou vender a terceiros. Saiba mais em www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd.

/ / Responsável

Validação da inscrição

Inscrição aceite? Se sim, qual a data de entrada/início: / /

/ / Técnico/a
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Declaro que tomei conhecimento de que os dados pessoais de menores de 13 anos são considerados Dados Sensíveis 

Autorizo a recolha dos meus dados pessoais e declaro que tomei conhecimento de que são única e exclusivamente

Sim Não

Sim Não

Boletim de nascimento ou cartão de Cidadão do Utente Cópia IRS do agredado familiar

Cartão de cidadão do encarregado de educação Nota de Liquidação IRS

Declaração médica comprovativa de que as vacinas se encontram em estado atualizado

Sim Não

http://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd
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