FICHA DE INSCRIÇÃO
VOLUNTARIADO 2019

dados biográficos | preenchimento obrigatório
nome
morada
código postal

localidade

data de nascimento
contactos [ telemóvel / telefone ]

altura

idade
/

BI/CC

nacionalidade

contribuinte (NIF)
foto | obrigatório

e-mail
em caso de necessidade contactar

nome

parentesco

dados académicos / profissionais

| preenchimento obrigatório

habilitações literárias

secundário

licenciatura

mestrado

outro/qual

situação profissional

ativo

desempregado

estudante

outro/qual

se é ativo, por favor, responda à seguinte questão

profissão
se é estudante, por favor, responda às seguintes questões

área
escola | instituto | universidade

dados sobre a viagem medieval
já foi voluntário na viagem medieval ?

sim

não

área

das seguintes áreas indique 3 opções por ordem de preferência:
apoio à caracterização

assistentes de parques

figurantes

apoio à loja oficial

assistentes do rigor histórico

fraldário

assistentes de acesso ao recinto

bilheteiras

informações

assistentes de áreas temáticas

espaço V [ apoio logístico ao voluntariado ]

assinatura voluntário

condições
· kit de voluntário (oferta de 2 pulseiras)
· participação em ações de formação
· seguro
· lanche box
· certificado de participação

organização

assinatura do encarregado de educação [se menor]

entrega da inscrição de 08 a 30 de abril
feira viva [europarque] / hmc sports [ feira, lourosa e fiães ]
loja interativa de turismo de s.m.feira / federação das coletividades
voluntariado@viagemmedieval.com

à organização reserva-se o direito
de efetuar uma seleção

regulamento geral de proteção de dados
Os dados pessoais constantes nesta ficha de inscrição destinam-se exclusivamente à participação no Voluntariado da Viagem Medieval. As informações dadas são
confidenciais e utilizadas apenas para os fins a que se destinam, podendo ser facultadas às entidades organizadoras do evento. Na eventual necessidade de qualquer
entidade subcontratada ter acesso aos dados pessoais, esta tratará os mesmos adotando medidas técnicas e organizacionais necessárias para os proteger contra a
destruição, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.
Enquanto titular dos dados pessoais, goza dos seguintes direitos: direito de acesso, retificação, atualização, limitação a apagamento dos seus dados pessoais (salvo os
dados indispensáveis à prestação do serviço a que se inscrever ou ao cumprimento de obrigações legais a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito), o direito
à oposição (salvo se o responsável pelo tratamento apresente razões imperiosas e legítimas para prosseguir o tratamento que prevaleçam sobre os seus interesses,
direitos e liberdades), à retirada de consentimento (sem que tal comprometa a licitude do tratamento efetuado ao abrigo desse consentimento), e o direito à
portabilidade dos dados. O titular poderá exercer os seus direitos mediante pedido por escrito, dirigido ao responsável pelo tratamento, através do e-mail:
voluntariado@viagemmedieval.com.

termo de responsabilidade | preenchimento obrigatório
Declaro que fui informado dos meus direitos enquanto titular dos dados pessoais tratados.
Assumo inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações constantes na presente ficha de inscrição.

consentimentos | preenchimento obrigatório
Autorizo a Federação das Colectividades de Cultura e Recreio do Concelho de Santa Maria da Feira a proceder ao tratamento dos meus dados, na medida do
adequado, pertinente e limitado ao estritamente necessário para a execução do serviço a que me inscrevo e cumprimento das obrigações legais a ele
inerentes.
Autorizo a que os meus dados pessoais sejam transmitidos às entidades com quem a Coordenação do Voluntariado da Viagem Medieval contrate o
cumprimento das suas obrigações legais e/ou execução dos procedimentos necessários e inerentes à prestação dos serviços, nos termos do Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”).
Autorizo o envio de mensagens para o número de telemóvel e para o endereço eletrónico identificado nesta ficha de inscrição para efeitos de comunicações
| preenchimento obrigatório
consideradas importantes no âmbito do evento.

autorização para uso e divulgação de imagens | preenchimento obrigatório
Serve este documento para solicitar autorização para a captação de imagens de membros da Coordenação do Voluntariado da Viagem Medieval, podendo as
mesmas serem usadas posteriormente na promoção e divulgação do referido projeto.

Autorizo
Não Autorizo

data

assinatura voluntário

organização

assinatura encarregado educação [ se menor ]

