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P ISC INA MU NIC I PAL CO B E RTA DA G O LEG Ã
F IC H A D E I N S CRI ÇÃO

Guardar
Limpar

A - IDENTIFICAÇÃO
Nome _________________________________________________________________________
Data de Nascimento _____ /______ /________
Nº Identificação Fiscal__________________________ C.C _______________________________
Morada_________________________________________________________________________
Freguesia___________Código Postal______-_____ Telefone___________Telemóvel__________
Contacto de Urgência________________Email_________________________________________
B – FILIAÇÃO (EM CASO DE MENOR DE IDADE)
Nome do Pai _________________________________________________Telemóvel___________
Nome Mãe___________________________________________________Telemóvel ___________
Email_______________________________________________________
C – MODALIDADE
Adaptação ao Meio Aquático			

Terapia Aquática

Natação						

Regime Livre Natação

Hidroginástica					

Regime Livre Ginásio

D – TERMO DE RESPONSABILIDADE
De acordo com o disposto na Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro, que aprova a Lei de Bases da Atividade
Física e do Desporto, no âmbito das atividades físicas não federadas, "constitui especial obrigação do
praticante assegurar-se, previamente, de que não tem quaisquer contraindicações para a sua prática".
Assinale a opção de acordo com o tipo de inscrição (o próprio ou menor).
Na qualidade de utente, declaro estar ciente da legislação em vigor, pelo que asseguro não
possuir quaisquer contraindicações para a prática de atividades físicas e desportivas que irei
desenvolver nesta instalação.
Na qualidade de encarregado de educação ou representante do utente referido no ponto
A, declaro estar ciente da legislação em vigor, pelo que me asseguro que o(a) meu(inha)
educando(a) não possui quaisquer contraindicações para a prática das atividades físicas e
desportivas que irá desenvolver nesta instalação.
Mais declaro que, caso no futuro as condições e informações atuais se alterem, assumo a
responsabilidade de informar os serviços administrativos das Piscinas Municipais da Golegã.
Asseguro ainda ter tido conhecimento das Normas de Utilização e Regulamentos das Piscinas
Municipais da Golegã, comprometendo-me a aceitá-las e respeitá-las.
E – CONSENTIMENTO INFORMADO (RGPD)
De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor e com a sua política de
privacidade, o Município da Golegã assegura que os dados recolhidos no presente formulário destinamse exclusivamente a atividades de tratamento de dados relacionadas com o serviço prestado nas

Piscinas Municipais da Golegã, sendo que os referidos dados serão conservados pelo período mínimo
de 1 ano, ao serem arquivados os dados servirão apenas para efeitos estatísticos, sem limite temporal,
respeitando a sua conservação as garantias de sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD.
O armazenamento de dados será feito nos serviços afetos às Piscinas Cobertas da Golegã, instalações
da Câmara Municipal da Golegã, entidade que respeita a sua conservação, garantias de sigilo e
confidencialidade preconizadas pelo RGPD.
Os dados pessoais cujo tratamento se autoriza pela presente declaração não poderão servir para
quaisquer fins de comercialização direta ou outros de natureza comercial, incluindo a definição de
perfis ou para quaisquer outras decisões automatizadas e poderão ser objeto de portabilidade nos
termos do art.º 20.º do RGPD.
O(a) titular dos dados tem direito a solicitar a eliminação ou retificação dos dados fornecidos, em
qualquer momento junto dos serviços das Piscinas Cobertas da Golegã ou através do email dpo@
cm-golega.pt; A retirada posterior de consentimento de dados para tratamento não compromete a
licitude do tratamento com base em consentimentos dados anteriormente;
O(a) titular dos dados tem o direito de apresentar reclamação, quanto a qualquer questão relativa ao
tratamento dos seus dados pessoais, junto do Município de Golegã ou por email para dpo@cm-golega.
pt, ou deslocando-se às nossas instalações no Lg. D. Manuel I, 2150-128 Golegã.
Para o Município de Golegã a privacidade e proteção dos seus Dados Pessoais é muito importante,
manifestando o seu firme compromisso de cumprir a legislação em vigor em cada momento e de
tratar os seus dados pessoais em conformidade com a presente política de privacidade. Cada vez
que utiliza o sítio da internet do Município de Golegã ou quando, de outra forma, se relaciona com o
Município de Golegã (v.g. registo no website e em aplicações), os Dados Pessoais que nos transmitir
serão tratados em conformidade com os requisitos legais definidos para cada situação em particular.
O Município de Golegã reserva-se ao direito de modificar a Política de Privacidade em função de novas
exigências legais e/ou regulamentares, por motivos de segurança ou com a finalidade de adaptar a
referida Política às instruções das autoridades de controlo em matéria de proteção de dados. Sempre
que for introduzida qualquer alteração na Política de Privacidade, o utilizador será informado das
alterações através do sítio da internet do Município de Golegã.
Compreendi, ACEITO a política de privacidade acima enunciada dou o meu consentimento, de
forma livre, explícita, inequívoca e informada ao tratamento dos meus dados e envio de informação
e notificações abaixo descritas:
Envio de informação relativa a pagamentos de mensalidade/carregamentos de cartão de utente e
renovações de inscrição, via email  e/ou via sms 
Envio de informação relativa à atividade em que estou inscrito(a), via email  e/ou via sms 
Envio de informação diversa como interrupções de funcionamento e demais situações que possam
impedir a realização da minha atividade ou influenciar o acesso às Piscinas Municipais da Golegã, via
email  e/ou via sms 
Informação relacionada com as Piscinas Municipais da Golegã no geral, via email  e/ou via sms 
Informação relativa a atividades desportivas da Câmara Municipal da Golegã, via email  e/ou via
sms 

Data: ____ de __________ de 202___

Assinatura
______________________________________

