FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
* Utilizador: ______________ (igual ao visível na janela do envelope com os dados de acesso)
* Nome: _____________________________________________________________________
* * Morada: __________________________________________________________________
* * Código Postal: ________ - _____ ______________________________________________
* Documento de Identificação: (CC / BI / outro): __________________________
(É necessário a apresentação do respetivo documento no ato de inscrição)

* Data de Nascimento: _____ / _____ / ___________
(A inscrição de menores de 18 anos carece de autorização de um dos pais ou tutor)

* * Email: ____________________________________________________________________
* * Contacto telefónico: __________________________
Declaro que li e concordo com a informação relativa à cedência e utilização de dados pessoais
no âmbito do projeto Castro Wireless, bem como com as normas e condições gerais de acesso
à rede Castro Wireless, e comprometo-me a cumprir o disposto nas mesmas.
* Data: _____ / _____ / ___________
* Assinatura: _________________________________________________________________
* Dados de preenchimento obrigatório
** Obrigatoriedade de preenchimento de pelo menos um destes campos

CastroWireless

Informação - Cedência e Utilização de Dados Pessoais
O Município de Castro Verde atribui grande importância à proteção de dados pessoais, estando comprometido
com as obrigações impostas pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, recolhendo, processando e
utilizando-os de acordo com os seguintes princípios:

1. Recolha de dados pessoais: A recolha de dados

4. Segurança: É objetivo do Município de Castro

pessoais pode ser efetuada presencialmente,

Verde garantir a qualidade e integridade da

por via eletrónica ou correio. Os dados pessoais

informação fornecida pelos seus munícipes,

serão tratados pelo Município de Castro Verde,

tendo para isso implementado as medidas
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necessárias, tanto ao nível tecnológico como

Castro Verde.

organizacional, de forma a manter a informação

2. Finalidade do tratamento dos dados: Este

segura.

consentimento aplica-se ao tratamento dos

5. Direito às informações e à correção, eliminação

dados pessoais no âmbito das competências do

ou bloqueio de dados pessoais: Tem o direito

Município de Castro Verde na área do projeto

de receber, gratuitamente, informações sobre

“Castro Wireless”, necessitando da recolha de

os dados que foram recolhidos e armazenados

dados do utilizador. Esta informação será

relativos à sua pessoa, se aplicável, o direito de

utilizada para a gestão das respetivas contas e

corrigir, bloquear ou eliminar estes dados. Para

para possíveis comunicações relacionadas com

este efeito e para quaisquer questões adicionais

o projeto ou de outras atividades do município,

que possa ter relativas à proteção e ao

podendo ser realizadas através de SMS, email

processamento dos seus dados pessoais,

ou correio.

contacte-nos por correio eletrónico para

3. Transferência dos dados: O Município de Castro
Verde poderá necessitar de transferir alguns
dos

dados

para

a(s)

operadora(s)

que

assegura(am) as comunicações, bem como no
decorrer de processos judiciais, aquando de
pedido

fundamentado

competentes.

das

autoridades

geral@cm-castroverde.pt,

por

correio

ou

presencialmente através da morada acima
descrita.
6. Validade dos dados
Os dados serão guardados apenas durante o
tempo exigido por lei, findo este serão
eliminado.

Praça do Município S/N | 7780-217 Castro Verde | Tel. 286 320 700 | Telemóvel: 966 809 185 | correio eletrónico: geral@cm-castroverde.pt

