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Autorização Para Processamento de Dados 

Eu, _________________________________________________ (nome completo), ____________ (estado 

civil), portador do cartão de cidadão n.º________________, válido até __/__/______, com morada em 

_____________________________________________________________________________, na qualidade de 

encarregado de educação e legal representante do menor ____________________________________________, 

associado e atleta da Escola de Judo Ana Hormigo - IPSS, autorizo a introdução dos dados pessoais necessários à 

participação do meu educando nas atividades organizadas pela Associação Escola de Judo Ana Hormigo, e previstas 

nos seus estatutos, concordando expressamente com a sua política de privacidade e prestando o necessário 

consentimento para o tratamento dos dados recolhidos nos termos e condições descritos infra e de acordo com 

as regras das atividades em que o meu educando foi participante.  

Mais autorizo expressamente que seja feita a publicação no site das fotografias e imagens em que o meu filho 

se encontre presente e que ilustrem as atividades, em que o mesmo participou. 

Termos e Condições Gerais 

  A Associação Escola de Judo Ana Hormigo - IPSS é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve as suas 

atividades no âmbito do desporto e inclusão social. No âmbito das diversas atividades que desenvolve serão 

recolhidos dados pessoais dos vários intervenientes. Esses dados serão tratados de acordo com a nossa Política de 

Privacidade e apenas com o propósito de cumprir as finalidades previstas nos estatutos.  

Para além das aulas, a EJAH – IPSS, desenvolve um conjunto de atividades e participa em diversos eventos e 

competições. A participação nas atividades e competições está reservada aos alunos que se tenham inscrito e que 

aceitam as condições de participação ao assinarem a respetiva “Autorização”. A referida participação pode implicar 

a divulgação de fotografias e de hiperligações para vídeos divulgados na plataforma YouTube, Facebook ou 

Instagram e ainda nas plataformas oficiais da AEJAH – IPSS, nomeadamente no sítio oficial e no seu blogspot. A 

publicação dos vídeos que serão avaliados no âmbito das atividades, será feita em exclusivo pelos professores. As 

fotografias divulgadas preservarão a intimidade e o bom nome de todos quanto nelas apareçam de forma 

identificada. A sua divulgação e armazenamento serão feitos por tempo limitado e no estrito cumprimento dos 

objetivos pedagógicos do projeto. A participação nas atividades obriga à aceitação da divulgação dessas 

fotografias.  

A participação nas atividades obriga ainda à aceitação da seguinte Política de Privacidade e a assinatura da 

mesma determina o consentimento para tratamento dos dados pessoais recolhidos nos seguintes termos e 

condições: 

Política de Privacidade 

 A aceitação da presente política de privacidade determina o consentimento para tratamento dos seus dados nos 

precisos termos e condições em que os mesmos se encontram expressos. Leia atentamente estas condições e no 

caso de não consentir a sua utilização não a aceite.  

Responsabilidade pelo Tratamento dos Dados: Associação de Escola de Judo Ana Hormigo - IPSS, é a entidade 

responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais recolhidos ou disponibilizados no site, no blog e em todos 

os formulários de registo e participação em atividades que fazem parte integrante do projeto.  
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Dados Recolhidos, Finalidades, Obrigatoriedade e Fundamento: Os dados recolhidos nos formulários serão 

tratados apenas de acordo com o consentimento prestado nos campos assinalados para as seguintes finalidades  

1- Inscrição nas aulas da modalidade de Judo e respetivo seguro desportivo  

2- Inscrição na Associação Distrital de Judo de Castelo Branco  

3- Inscrição na Federação Portuguesa de Judo  

4- Gestão da participação nas atividades organizadas pelo EJAH – IPSS   

5- Inscrição nas várias atividades que fazem parte do plano de atividades anual da EJAH – IPSS   

6- Envio de Newsletters com informação sobre as atividades realizadas ou a realizar  

7- Publicação de fotografias e vídeos no YouTube, Facebook ou Instagram e ainda nas plataformas oficiais da AEJAH 

– IPSS, nomeadamente no sítio oficial e no seu blogspot   

Dados Recolhidos no Formulário de Registo nas Atividades: Os dados de registo/dados pessoais serão necessários 

para o registo nas atividades e serão utilizados para a finalidade de gestão da participação nas atividades. Para o 

cumprimento dos objetivos formativos e informativos do projeto os dados serão armazenados pela EJAH - IPSS. 

Todos os dados solicitados são de recolha obrigatória e a sua recusa inviabiliza a participação nas atividades. 

Destinatários dos Dados: Os dados pessoais dos menores só podem ser facultados a terceiros com o propósito da 

organização de torneios/competições ou estágios, condição esta obrigatória para a sua participação. 

Os dados relativos à identificação da criança/jovem, seu encarregado de educação, contacto telefónico e correio 

eletrónico, caso haja concordância, poderão ainda ser facultados à Associação de Pais da Escola de Judo Ana 

Hormigo, cujas atividades estão diretamente interligadas com a Associação Escola de Judo Ana Hormigo. 

Autorizo    Não autorizo  

Tempo de Conservação em Função da Finalidade: Os dados dos alunos serão conservados pelo período de 6 meses 

contados após o termo da atividade.  

Direito de Acesso e Retirada do Consentimento: O titular dos dados tem direito de acesso, atualização, retificação 

ou eliminação dos seus dados pessoais, a todo o tempo o que poderá fazer dirigindo uma comunicação escrita 

para escoladejudoanahormigo@gmail.com . A retirada posterior do consentimento prestado para tratamento dos 

seus dados não compromete a licitude do tratamento com base no consentimento previamente dado.  

Recolha de Dados em Redes Abertas: Apesar dos esforços e mecanismos de segurança adotados pela EJAH - IPSS, 

tratando-se da recolha de dados em redes abertas, os seus dados pessoais podem circular na rede sem condições 

de segurança, correndo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados.  

Direito de Reclamar: O titular dos dados tem o direito de apresentar reclamação quanto a qualquer questão 

relativa ao tratamento dos seus dados pessoais, junto da EJAH – IPSS, dirigido ao respetivo Encarregado de 

Proteção de Dados, Abel Filipe Carrega Pereira Ribeiro Louro. Não obstante, o titular dos dados tem direito ainda 

a reclamar junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD. 

 

Data: ____/____/_______      

 

Assinatura Encarregado de Educação/Tutor: ___________________________ 
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