
 

Ficha de Inscrição nº _____  

Ano letivo 2021/2022 

 

 

  Nome: ________________________________________________________________ 

 Morada:_______________________________________________________________  

Código Postal : ___________- ________ Localidade: ___________________________ 

 Idade_____ Data de Nascimento: _____ / _____ / _____ BI/CC nº ________________ 

 Telefone: ______________________Contribuinte: ____________________________  

 Habilitações Literárias: ________________________ Naturalidade: _____________________ 

Profissão (Antiga ou atual) _______________________________________________________ 

Situação Porofissional: ____________________E- mail: _________________________ 
 

 
DECLARAÇÃO CONSENTIMENTO – Inscrição na Universidade Sénior _ 2021/2022 

 
Eu __________________________________________________ declaro, em conformidade com o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) N.º 679/2016, de 27 de abril, (RGPD) e a Lei 58/2019, de 
8 de agosto, que dou o meu consentimento para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais ao 
Município de Sousel, Praça da República, sn, 7470-220 SOUSEL com a finalidade de matricula/inscrição 
na Universidade Sénior de Sousel. 
As categorias de dados pessoais recolhidos incluem: nome, morada, idade, data nascimento, nº. de 
BI/CC, nº. contribuinte, nº. telefone, estado civil, situação profissional, habilitações literárias, 
naturalidade, profissão e e-mail. 
Declaro, ainda, ter tomado conhecimento que o presente evento está sujeito a recolha de fotografia e 
vídeo para efeitos de divulgação nos meios de comunicação próprios do Município de Sousel, 
nomeadamente em site municipal e páginas do facebook, assim dou o meu consentimento de forma 
livre, específica e informada e explicita para a: 
                                                                      

Recolha de sons/imagens 
                               
                                                       Publicação de sons/imagens 
 
Nos termos, e para os efeitos previstos no artigo 13.º a 22.º do RGPD, fui informado(a) dos direitos que 
me assistem relativamente aos meus dados pessoais, designadamente: 
a) Retirar o consentimento relativamente ao tratamento;  
b) Opor-me à continuação de tratamento dos dados pessoais;  
c) Solicitar ao responsável pelo tratamento de dados pessoais o acesso aos mesmos, a portabilidade, 
bem como a respetiva retificação ou apagamento, incluindo o exercício do “direito a ser esquecido”;  
d) Apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados; 
e) Ser informado(a), a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias dos dados envolvidos, a 
identidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados e o período de conservação dos meus 
dados pessoais;  
f) O direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos meus dados pessoais 
disponibilizados para o efeito, por correio eletrónico enviado para o email rgpd@cm-sousel.pt.  
 
                                        
 Assinatura: _________________________________________________________________________ 
 

Foto só 

necessária 

caso seja 

novo aluno 



 
 

Selecione as disciplinas em que se pretende inscrever em cada trimestre:  

 

 

Data de inscrição: ____ / ____ / ____ 

 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 

Em caso de necessidade contactar_________________________________________   

 

Parentesco ____________________________Tel. ___________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A preencher pela USS:  

Foi entregue o cartão de aluno  ____/____/_____ Desistiu em ____/ ___  

 

 

 

 

Disciplinas 1º trimestre: Disciplinas 2º trimestre: Disciplinas 3º trimestre: 

Expressão Musical   Expressão Musical   Expressão Musical   

      

Hidroginástica   Hidroginástica  Hidroginástica  

      

Informática   Informática   Informática   

      

Teatro  Teatro  Teatro  

      

Costura Criativa   Costura Criativa  Costura Criativa  

      



                                                                     IMPORTANTE 

1. O funcionamento das turmas / disciplinas só será garantido havendo: 

a) um número mínimo de interessados (definido pela Equipa de Coordenação 

consoante a natureza da disciplina) para a turma funcionar; 

b) um professor disponível para leccionar; 

c) um espaço livre que reúna as condições necessárias. 

2. Caso não haja vaga nas turmas já em funcionamento, o aluno aguardará em lista 

de espera até que surja uma vaga, ou que se reúnam as condições necessárias 

para abrir uma nova turma; 

3. O horário de funcionamento das aulas será elaborado de acordo com a 

disponibilidade dos professores e dos alunos. 

A Us compromete-se a manter sigilo dos dados pessoais introduzidos neste 

documento. 

Deveres dos alunos 

1. São deveres dos alunos: 

a) Manter um bom relacionamento com os outros alunos, formadores, 

funcionários e com a instituição em geral. 

d) Participar ativamente nas atividades da US de Sousel. 

e) Cumprir o regulamento, os valores e ideário da instituição. 

                    Direitos dos alunos 

1º São direitos dos alunos: 

a) Direito a conhecer o regulamento da US. 

b) Direito a participar e abandonar a US de Sousel por vontade própria.     

c) Direito a participar ativamente nas atividades da US. 

d) Direito à individualidade e à confidencialidade. 

e) Direito a reclamar ou indicar sugestões sobre os serviços prestados. 

Deveres da Universidade Sénior de Sousel 

1. São deveres da Universidade Sénior de Sousel: 

a) Assegurar a boa manutenção das instalações e dos serviços. 

b) Cumprir e fazer cumprir o regulamento. 

c) Assegurar o normal funcionamento da US. 

d) Respeitar os direitos e deveres dos alunos. 

e) Promover um seguro escolar para os alunos. 

f) Criar um meio de identificação dos alunos. 

O aluno declara que todos os dados introduzidos estão correctos, que leu e que concorda com o Regulamento Interno da 

Universidade Sénior de Sousel                        

ASSINATURA__________________________________________ 


