
CAMPOS DE FÉRIAS DE VERÃO 2021
MATA DA MACHADA

FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS DO PARTICIPANTE:

Nome completo:

Data de nascimento:           -            -                     Nacionalidade:                                            NIF: 

Nº CC:                                                              Validade:           -            -                     Nº utente SNS:

Morada:

Código postal:                    -                     Localidade

Contacto em caso de emergência:

É a primeira vez que participa dos Campos de Férias da Mata da Machada?   Sim             Não    

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO / REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:       Parentesco: 

Nº CC:                                                              Validade:           -            -                             

Telemóvel:                                 E-mail:

QUINZENA PRETENDIDA (ESCOLHER APENAS UMA OPÇÃO):

 12 a 23 de julho  26 de julho a 6 de agosto 9 a 20 de agosto                   23 de agosto a 3 de setembro

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Tem algum tipo de alergia?   Sim  Não                         Se sim, especifique:

Tem as vacinas em dia?   Sim                    Não      

Tem de tomar alguma medicação?   Sim                    Não                      Se sim, especifique:

Tem necessidades educativas especiais (comportamentais, emocionais ou físicas)?     Sim                    Não                  

Se sim, especifique: 

Patologias e informações relevantes:

COMO TEVE CONHECIMENTO DOS CAMPOS DE FÉRIAS DA MATA DA MACHADA?

 Participou em anos anteriores Recomendado por amigo/familiar Correio eletrónico do Centro de Educação Ambiental

 Pesquisa na internet Site da CMB     Cartazes      Folhetos     Facebook     Instagram

 Outro:
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DOCUMENTOS A ENTREGAR:

 Fotocópia do Cartão do Cidadão do participante (com indicação dos fins a que se destina)

 Fotocópia do boletim de vacinas ou declaração médica

 Declaração da Segurança Social de escalão do abono de família (se aplicável)

DECLARAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO/REPRESENTANTE LEGAL:

 Declaro que autorizo o meu educando acima indicado a participar no campo de férias da Mata daMachada, aceitando as normas constantes no  

 Regulamento do Campo de Férias, que me foi disponibilizado e com o qual concordo.

 Declaro ainda que o meu educando reúne todas as condições necessárias para poder participar no campo de férias e não tem  perturbações do  

 foro psíquico e doenças infectocontagiosas.

 Declaro que as informações da presente Ficha de Inscrição correspondem à verdade e não contêm omissões.

 Declaro que autorizo o meu educando a ser fotografado e/ou filmado nas atividades desenvolvidas pela entidade organizadora dos campos de  

 férias, sendo as imagens utilizadas para fins de divulgação.

Assinatura do Encarregado de Educação:       

           Data:           -            -                   

CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS:

No âmbito da aplicação do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho da EU, de 27 de abril de 2016, relativo ao Regulamento 

Geral de Proteção de Dados, a Câmara Municipal do Barreiro, através do Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina 

compromete-se a: 

 a) Utilizar os dados sensíveis individuais de forma consciente, sendo os mesmos fornecidos apenas às entidades fundamentais ao exercício do  

  campo de férias, de forma a garantir a salvaguarda da saúde da criança.

 b) Destruir os dados sensíveis individuais após o términus do campo de férias da Mata da Machada.

A recolha dos dados individuais, cópia do Cartão do Cidadão, boletim de vacinas e declaração médica, é considerada obrigatória para a obtenção de 

seguro de acidentes e para resposta rápida em caso de emergência médica. Assim: 

 Confirmo que fui informado(a) da utilização e transmissão dos dados sensíveis do meu educando. 

 Autorizo a utilização e transmissão dos dados sensíveis do meu educando para os fins acima mencionados. 

Adicionalmente:

 Autorizo que os meus dados (e/ou do meu educando) sejam tratados por parte da CMB, que ficará responsável pelos mesmos, de forma a receber  

 informação acerca das atividades e iniciativas dinamizadas pelo Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina.

 Assinatura do Encarregado de Educação:       

           Data:           -            -      

O Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina (CEA) é um serviço municipal que faz parte da Divisão Sustentabilidade Ambiental e Eficiência Energética da Câmara Municipal 
do Barreiro, que dinamiza programas de sensibilização e educação cívica e ecológica, nos quais se incluem os campos de férias da Mata da Machada. O CEA divulga à comunidade interessada as atividades 
e iniciativas desenvolvidas.
Informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais: 
O Município do Barreiro sito na Rua Miguel Bombarda, 2834-005 Barreiro será o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais que poderá contactar através do telefone nº 21 206 8000 e e-mail: 
geral@cm-barreiro.pt. Foi nomeado encarregado da proteção de dados que poderá ser contactado através do email: dpo@cm-barreiro.pt. A finalidade de tratamento dos seus dados pessoais será a referida 
divulgação das atividades e iniciativas desenvolvidas. O fundamento do tratamento dos dados pessoais será o seu consentimento supra especificamente solicitado. Os dados pessoais serão conservados 
pelo prazo necessário ao cumprimento das referidas finalidades de tratamento. 
Informações sobre os seus direitos enquanto titular de dados pessoais: 
Mediante contacto com o responsável pelo tratamento ou com o encarregado de proteção de dados poderá, nos termos previstos na legislação, exercer os direitos de confirmação do tratamento dos dados, 
acesso aos dados, retificação dos dados, limitação do tratamento, apresentar reclamação à autoridade de controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados), apagamento dos dados, portabilidade dos 
dados e oposição ao tratamento. A apresentação dos dados pessoais não é necessária para exercício de direitos e cumprimento de obrigações legais ou contratuais.  Não disponibilizando os dados não 
poderá obter a referida informação sobre as atividades e iniciativas desenvolvidas. Não existem decisões automatizadas nem a definição de perfis. Caso preste o consentimento supra especificamente 
solicitado, os serviços municipais poderão também tratar os seus dados para divulgação de outras atividades municipais que podem ser também do seu interesse.
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