
A sua privacidade é importante para nós!

Os dados pessoais constantes nestes formulários do Candidato e do Encarregado de educação/ detentor do 

poder parental destinam-se exclusivamente para a realização de todos os procedimentos necessários à gestão 

e organização do Programa Jovem Autarca – edição 2022/2024. Os dados são con�denciais e utilizados apenas 

para os �ns a que se destinam, podendo apenas ser facultados ao Município de Melgaço. Tem direito, em 

qualquer momento, retirar o seu consentimento, alterar os dados e/ou apagar e/ou limitar o seu acesso. Para 

mais informações, contacte dpo@cm-melgaco.pt 

Assim sendo:

Autorizo as entidades organizadoras do Programa Jovem Autarca do Município de Melgaço a procederem 

ao tratamento dos meus dados, assim como do/da meu/minha educando/a, na medida do adequado, 

pertinente e limitado ao estritamente necessário para a execução do serviço a que me inscrevo e em 

cumprimento das obrigações legais a ele inerentes.

Autorizo que os meus dados pessoais, assim como os do/da meu/minha educando/a, sejam transmitidos a 

entidades com quem as entidades organizadoras do Programa Jovem Autarca contratem o cumprimento 

das suas obrigações legais e/ou execução dos procedimentos necessários e inerentes à prestação do 

serviço Programa Jovem Autarca de Melgaço – edição 2022/2024, desde que as mesmas apresentem 

garantias su�cientes de executar medidas técnicas e organizativas adequadas, e forma a que o tratamento 

de dados satisfaça os requisitos do regulamento (EU) 2016/679, de 27 de abril.

Autorizo as entidades organizadoras do Programa Jovem autarca – edição 2022/2024, a contactarem-me e 

enviarem-me mensagens, assim como ao meu/minha educando/a, para os números de telemóvel e para os 

endereços eletrónicos identi�cados neste formulário de candidatura, para efeitos considerados importantes 

no âmbito do Programa Jovem Autarca- edição 2022/2024.

Autorizo a recolha de imagens (foto e vídeo) do meu educando nas atividades desenvolvidas no âmbito do 

Programa Jovem Autarca.

Autorizo a divulgação das imagens (foto e vídeo) do meu educando recolhidas durante as atividades do 

Programa Jovem Autarca nas publicações atuais e futuras do Município (quer impressas, quer online) e dos 

órgãos de comunicação social.

Jovem
Autarca

Assinatura do Enc. educaçãoData

Largo Hermenegildo Solheiro
4960-551 Melgaço

www.cm-melgaco.pt
geral@cm-melgaco.pt
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Telf. 251 410 100

CONSENTIMENTO
DADOS PESSOAIS


