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DECLARAÇÃO 

VII ESTÁGIO DE VERÃO DA ACADEMIA ARTÍSTICA DO MUNICÍPIO DE TÁBUA 

25 a 29 de julho 2022 

 
 
 

1. Durante o funcionamento deste Estágio de Verão, são recolhidos e armazenados 

dados pessoais dos participantes/ candidatos - jovens e crianças, designadamente, 

nome e apelido, número de identificação fiscal do aluno, telefone, email, e data de 

nascimento do aluno, localidade e código postal, bem como dados do encarregado 

de educação/responsável pelos jovens e/ou crianças participantes. 

Inscrições em: https://pautaadjacente.scl.pt/formulario.php?f=9 
 

2. Os dados pessoais recolhidos são tratados com respeito pela legislação de 

proteção dos dados pessoais, nomeadamente, o Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 

de abril de 2016) sendo que a participação depende, como condição necessária,do 

conhecimento e da aceitação expressa do seguinte: 

i) Que os encarregados de Educação/ pais dos Jovens e crianças participantes 

aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para efeitos 

de processamento/ realização do Estágio de Verão da Academia Artística de 

Tábua a decorrer entre 25 de julho e 29 de julho 2022. 

3. Os dados pessoais dos participantes são armazenados num ficheiro eletrónico, 

pelo maior dos seguintes períodos: 180 dias, contados desde a data de participação 

ou o decurso de 30 dias sobre a data do fim do Estágio em causa. 

4. Os participantes, e os seus encarregados de educação aceitam que o seu nome 

e localidade de residência possam ser divulgados pelos meios de comunicação, em 

antena e através da Internet. 

https://pautaadjacente.scl.pt/formulario.php?f=9
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5. A Academia Artística do Município de Tábua garante a segurança e 

confidencialidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos, assegurando a 

possibilidade de acesso e retificação dos dados aos participantes que assim o 

desejem e o comuniquem, através do telefone 235410340 ou por e-mail para: 

academiaartisticadetabua@gmail.com 

6. Sem prejuízo da regra geral, os dados de identificação pessoal obtidos podem ser 

disponibilizados para o apuramento de responsabilidade civil e criminal, mediante 

solicitação da autoridade judiciária competente, nos termos da legislação aplicável. 

7. A Academia Artística de Município de Tábua fica com o seguinte: 

 
i) o direito de utilização dos conteúdos áudio dos participantes nas plataformas que 
entender; 

ii) com a exclusividade dos direitos de utilização de todas as imagens e vídeos. 

ii) o direito de divulgação das imagens e divulgação dos nomes dos participantes. 
 
 

Eu,     na qualidade 

de encarregado de educação   do participante , 

estouplenamente consciente, que ao submeter/preencher o formulário de inscrição, 

e ao efetivar a inscrição através do pagamento, estou a autorizar o meu educando(a) 

a participar no VII ESTÁGIO DE VERÃO DA ACADEMIA ARTÍSTICA DO 

MUNICÍPIO DE TÁBUA - Edição 2022, semana de atividade em que ficar colocado 

e de acordocom as opções registadas por mim, bem como, em todas as atividades 

estabelecidas para essa semana, tendo eu e o(a) educando(a), tomado 

conhecimento, e compreendido as regras supra mencionadas, e aceite o programa 

de atividades e as informações adicionais. 

 

 
Data       julho de 2022 
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