
 

 

Concurso de Fotografia Digital 

“SOUSEL ADENTRO” 2022 

 

- Ficha de Inscrição - 

 

Dados Pessoais 

Nome: 

Morada: 

Código Postal:      

Freguesia: 

Data de Nascimento:      

Profissão: 

 

 

Contactos 

E-mail: 

Contactos Telefónicos: 

 

 

Número de Fotografias Entregues 

Declaro que entreguei _________ fotografias, com a respetiva memória descritiva no 

ficheiro disponibilizado para o efeito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Com a ficha de inscrição, certifico-me que entrego igualmente: 

• As fotografias a Concurso em formato digital, com o respetivo nome e adequadas 

ao inscrito nas Especificações Técnicas e Características das Fotografias.  

• Memória Descritiva em ficheiro disponibilizado para o efeito, com os elementos 

solicitados devidamente preenchidos. 

• Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada. 

 

 

Declaração de Consentimento de Tratamento de Dados Pessoais 

 

Eu __________________________________________________ declaro, em 

conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) N.º 679/2016, de 

27 de abril, (RGPD), 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 participar no evento supracitado.  

As categorias de dados pessoais recolhidos incluem: nome, morada, data nascimento, 

profissão, e-mail e contacto telefónico .  

Mais declaro, 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 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.  

 

 

 

 

 

 

______________, ____ de ____________ 2022 

 

 

 

 

______________________________________ 

(assinatura) 

 

 

 

 

Com o devido preenchimento e entrega deste documento, declaro que tomei conhecimento e 

aceito todas as cláusulas inscritas nas Normas do presente Concurso. 


