Registo nº_____
CONVOCATÓRIA ABERTA - PROJETO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA

QUATRO SABORES – 08 DEZEMBRO 2021
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
DADOS PARTICIPANTE (Representante de candidatura)
Nome Completo:
Nome Artístico:
Nome da Coletiva (se aplicável):
Morada:
Código Postal:

Localidade:

Data de nascimento:

NIF:

Contacto telefónico:

Email:

Website/blogue(facultativo):

DADOS PARTICIPANTE 2 (preencher em caso de coletiva)
Nome Completo:
Nome Artístico:
Nome da Coletiva (se aplicável):
Morada:
Código Postal:

Localidade:

Data de nascimento:

NIF:

Contacto telefónico:

Email:

Website/blogue(facultativo):
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PROJETO 1
Título:
Materiais e técnica(s):
Dimensões:
Morada:

PROJETO 2
Título:
Materiais e técnica(s):
Dimensões:
Morada:

DOCUMENTOS:

□Curriculum Vitae do(s) Artista(s)
□Portefólio atualizado
□Memória descritiva e fundamentação da proposta
□Ficha técnica do projeto (materiais e técnica, suporte, dimensões…);
□Fotografias do anteprojeto (maqueta, desenho…)
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DECLARAÇÃO

Eu, ________________________________________________________________, com o nº de
CC/BI/ Passaporte ______________________________declaro para os devidos efeitos que:

a)

Li e aceito na íntegra as Normas de Participação ao projeto de criação artística
para o Concerto à Padroeira, inserido na programação do evento Quatro
Sabores;

b)

Cedo os direitos de autor, à Associação Cantar Nosso e ao Município da Golegã,
da obra concretizada no âmbito do projeto Quatro Sabores;
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Dados pessoais |Declaração deconsentimento
Desde 25 de maio de 2018, é aplicável o Regulamento Geral Sobre a Proteção de dados Pessoais
(RGDP) que estabelece regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais
das pessoas singulares, que se aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento
desses dados. Assim, para que possamos tratar os seus dados pessoais, necessitamos do seu
consentimento, que deve ser livre, explícito, inequívoco e informado. Deste modo informamos que:

 Os dados recolhidos, servem apenas para operações de tratamento de dados exclusivamente no
âmbito da Programação em Rede 2021. Os dados serão conservados durante o 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 no serviço de cultura, nas 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 do serviço de educação através do email cultura@cm-golega.pt 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 cultura@cmgolega.pt ou dpo@cm-golega.pt ou deslocando-se às nossas instalações no Lg. D. Manuel I, 2150128 Golegã.
Golegã____, de____________

de_______
O (a) requerente

____________________________________

