
    ASSOCIAÇÃO CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA (ABCD) 

   INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL – I.P.S.S. 

 

 
Fórum Luís de Camões Apart. 9 – Rua Luís Vaz de Camões Brandoa 

2650 – 197 Amadora  |  NIF: 501 827 838 

Tel. 21 476 02 06 – Fax. 21 476 25 48 – email: abcd.brandoa@abcd.pt 

    Página 1 de 2 
 

Declaração de Recolha de Dados Pessoais da Associação de Cultura e Deporto da Brandoa - 

ABCD  

(Tratamento de Dados dos Encarregados de Educação dos Utentes) 

 

Nome______________________________________________________________________________________________,

estado civil______________________, natural de ___________________________ , com o cartão de cidadão 

nº ______________________, válido até __________________________, com o número de contribuinte 

__________________________, residente em __________________________________________, encarregado de 

educação de _____________________________________________________________________________________ 

(nome do utente).  

Declara que, nos termos previsto na Lei nº103/2015, de 24 de agosto foi informado que: 

1. Como Encarregado de Educação de um utente e /ou futuro utente da ora Associação, concorda 

em fornecer a informação precisa e actualizada sobre os seus dados pessoais, bem como os do 

respectivo educando, necessários ao tratamento pela Associação, para que esta possa realizar e 

prestar o devido serviço a ambos.  

 

2.  Os dados pessoais do Encarregado de Educação, bem como do educando, são recolhidos e 

tratados pela Associação para as seguintes finalidades: 

 Gestão administrativa; 

 Inscrições de Sócio (quando se justifique); 

 Inscrição do utente nos seus serviços; 

  Assegurar o seguro do utente; 

  Contactos para possíveis urgências; 

 

3. Para as finalidades acima referidas, a Associação poderá recolher e tratar os dados pessoais 

relacionados com: 

 

 Dados de identificação do Encarregado de Educação: nomeadamente cartão de cidadão, bilhete 

de identidade, passaporte, titulo de residência, vistos, etc.; 

 Dados de identificação do Educando: nomeadamente cartão de cidadão, bilhete de identidade, 

passaporte, titulo de residência, vistos, etc.; 

 Dados de identificação de outros responsáveis do Educando, para além do Encarregado de 

Educação; 

 Contactos telefónicos do Encarregado de Educação e/ou outros responsáveis pelo Educando; 

 Situação familiar; 

 Dados relativos a actividades profissionais e habilitações; 

 Dados relativos a retribuições; 

 

4. A Associação de Cultura e Deporto da Brandoa - ABCD poderá ainda tratar de dados constante 

em original e cópias dos respectivos documentos em que se incluam as categorias no ponto 3 supra. 
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5. O responsável pelo tratamento dos dados é a Associação de Cultura e Deporto da Brandoa – 

ABCD. 

 

6. Os dados tratados poderão ser ainda dados a conhecer a entidades específicas, nomeadamente: 

 As entidades a quem os dados devam ser comunicados por força de disposição legal ou a pedido 

do titular dos dados; 

 As instituições hospitalares em caso de algum incidente relacionado com o educando; 

 As companhias de seguros com quem é celebrado o contrato de seguro de acidentes pessoais; 

 A outras instituições escolares em caso de parcerias para eventuais actividades conjuntas. 

7. Os dados podem ser conservados por um período de um 1 (ano) após a saída do utente do 

estabelecimento da Associação. 

 

8. Sempre que necessário, o Encarregado de Educação goza, em conformidade com a lei, dos direitos 

de informação, acesso e oposição. 

 

9. Para o exercício do direito de acesso, em que o Encarregado de Educação poderá consultar e/ou 

solicitar a rectificação dos seus dados, bem como os do educando, têm de apresentar, por escrito, 

o pedido ao responsável da Associação de Cultura e Deporto da Brandoa - ABCD. 

 

10. O titular dos dados, ora Encarregado de Educação, pode-se opor em qualquer altura, por razões 

legítimas relacionadas com a sua situação particular, a que os dados que lhe digam respeito, bem 

como os do educando ao seu encargo, sejam objecto de tratamento, devendo, em caso de 

oposição justificada, o tratamento efectuado pelo responsável Associação, deixar de poder incidir 

sobre esses dados. 

 

11. Os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais do Encarregado de Educação e do seu 

educando, bem como as pessoas que, no exercício das suas funções, tenham conhecimento dos 

dados pessoais tratados, ficam obrigados a sigilo profissional, mesmo após o termo das suas funções. 

 

12.  Estão salvaguardados, nos termos consagrados na Constituição da República Portuguesa, o direito 

à identidade do e o direito à integridade da sua vida privada do Encarregado de Educação e do 

seu educando.  

 

Pelo que,  

Autoriza o ora Encarregado de Educação, ___________________________________________________ 

_____________, do utente ______________________________________________________________________ 

________, a utilização dos seus dados pessoais, bem como do seu educando, pela Associação de 

Cultura e Deporto da Brandoa - ABCD, exclusivamente para efeitos de realização de gestão 

administrativa, inscrição, seguro escolar e para contactos de emergência durante o período em que o 

ora utente está inscrito nos serviços da Associação. 

Encosta do Sol, __________ de _______________________________ de 201______ 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Encarregado de Educação 


