Informação/Consentimento para a utilização de dados pessoais
Autorizo, pelo presente, a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, pelo
Município de Vila Nova de Poiares, pessoa coletiva 505371600, por trabalhadores e
colaboradores abrangidos por deveres de sigilo profissional, tendo por finalidade a
integração na Bolsa de nadadores-salvadores 2019 e eventual processo de seleção
e contratação em regime prestação de serviços, para o exercício de funções de
nadador salvador entre os dias de 1 de junho e 15 de setembro de 2019).
Tomei conhecimento que a falta de consentimento para o tratamento dos meus
dados pessoais terá como resultado a não aceitação da minha candidatura à Bolsa
de nadadores-salvadores. ESTE TERMO DE CONSENTIMENTO ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO REGULAMENTO DA PROTECÇÃO DE
DADOS – REGULAMENTO EU 2016/679 DO PARLAMENTO E DO CONSELHO, DE 27
DE ABRIL DE 2016, CONSTITUINDO UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, LIVRE,
ESPECÍFICA, INFORMADA E EXPLÍCITA, PELA QUAL EU, ENQUANTO TITULAR DOS
DADOS, ACEITO, MEDIANTE DECLARAÇÃO, QUE OS MEUS DADOS PESSOAIS, QUE
ME DIZEM RESPEITO, SEJAM OBJETO DE TRATAMENTO NOS MOLDES
LEGALMENTE ADMISSÍVEIS. Mais declaro, ter tomado conhecimento dos seguintes
direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais constantes da
referida candidatura:
a) Retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos

meus dados pessoais;

b) Opor-me à continuação do tratamento dos meus dados pessoais;
c) Solicitar ao responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais o acesso

aos mesmos, bem como a respetiva retificação ou apagamento, incluindo o
exercício do “direito a ser esquecido”;

d) Apresentar queixa à CNPD,

e) Ser informado(a), a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as

categorias de dados envolvidos, a identidade dos destinatários a quem
tenham sido divulgados e o período de conservação dos meus dados
f)

pessoais;
O direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos
meus dados pessoais disponibilizados no âmbito da Bolsa de nadadoressalvadores.

Os presentes dados poderão ser armazenados durante o período de tempo que
durar a bolsa de nadadores-salvadores e o eventual recrutamento, acrescido de um
ano.
Declaro ainda que presto o meu consentimento ao Município de Vila Nova de
Poiares para os serviços deste contactarem-me telefonicamente ou por sms para o
contacto que disponibilizei, por correio eletrónico identificado na minha
candidatura ou por expedição de correspondência postal para a morada
identificada.
Assinatura: __________________________________________________________
Data: ________/________/________

