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Inscrição

Clube Juvenil de Poesia - Formulário de inscrição
Exercício de Direitos sobre Dados Pessoais e Imagem
A Câmara Municipal da Amadora orgulha-se de fornecer um serviço de excelência aos seus munícipes. Estamos
comprometidos em proteger a sua privacidade, através da conformidade com o novo Regulamento Geral de
Proteção de Dados.
O utilizador tem o direito de:
• Acesso: consultar os seus dados pessoais;
• Retificação: preencher e /ou corrigir os seus dados pessoais;
• Esquecimento: remoção dos seus dados, sem prejuízo da sua conversão por motivos legais;
• Portabilidade de dados: transferir os seus dados entre sistemas;
• Objeção: tratamento dos seus dados para fins de marketing;
Pode obter mais informações sobre os seus direitos como titular de dados, consultando o site da Comissão
Eupeia acerca dos direitos sobre os dados pessoais.
A sua privacidade é importante para a Câmara Municipal da Amadora, pelo que, sugerimos que leia a nossa
Política de Privacidade e Cookies. Se tiver alguma questão, contacte-nos através do endereço dpo@cmamadora.pt
A informação que fornecer neste formulário apenas será utilizada para fins de identificação de dados pessoais.
Ao preencher toda a informação no formulário abaixo, irá facilitar o tratamento mais rápido do seu pedido de
inscrição no Clube Juvenil de Poesia da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos.
Nome competo*:__________________________________________________________________________
E-mail*:__________________________________________________________________________________
Idade*:__________________________
Telefone | Telemóvel *:___________________________
É leitor da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos?*

Sim

Não

*Inscrevo-me nas seguintes sessões do Clube Juvenil de Poesia da Biblioteca Municipal Fernando Piteira
Santos, com apresentação do programa geral, bibliografia, análise do trabalho dos seguintes poetas e leitura
de excertos:
“Cartas a um jovem poeta” - Rainer Maria Rilke | 13 de novembro| 18h30 às 19h10
“Vamos comprar um poeta” – Afonso Cruz | 27 de novembro | 18h30 às 19h10
“O livrinho dos versos para rir” - José Viale Moutinho | 11 de dezembro | 18h30 às 19h10
“Este livro que vos deixo” - António Aleixo | 8 de janeiro de 2021 | 18h30 às 19h10
“Primeiros poemas - As mãos e os frutos - Os amantes sem dinheiro” - Eugénio de Andrade | 22 de
janeiro de 2021 | 18h30 às 19h10
“Poesia completa” - Miguel Torga | 5 de fevereiro de 2021 | 18h30 às 19h10
“Mar: antologia” - Sophia de Mello Breyner Andresen | 26 de fevereiro de 2021 | 18h30 às 19h10
“Marketing” - Fernando Namora “, Visão perpétua” - Jorge de Sena | 12 de março de 2021 | 18h30 às
19h10
Análise do trabalho das poetas Ana Paula Inácio, Cláudia R. Sampaio e Raquel Serejo Martins | 26 de
março de 2021 | 18h30 às 19h10
Análise do trabalho dos poetas Vasco Gato, José Luís Peixoto, Valter Hugo Mãe | 16 de abril de 2021 |
18h30 às 19h10
Por favor, forneça-nos os detalhes relativamente aos dados para os quais pretende exercer o(s) Direito(s)
sobre os Dados Pessoais supramencionado(s).
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Enviar
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Selecione o(s) direito(s) que pretende exercer:*
Direito de acesso
Direito de Retificação
Direito ao Esquecimento

Inscrição

Direito de Restrição
Direito de Portabilidade de Dados
Direito de Objeção

*Declaro consentir e autorizar expressamente de forma livre, específica e informada a recolha e
tratamento dos dados pessoais contidos no requerimento e/ou noutros documentos submetidos, ou a
submeter, por mim e pelo meu representado (filho menor, tutela de menor) para a finalidade de inscrição
e utilização do “Clube Juvenil de Poesia da Biblioteca” pela Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos
ou por entidades por esta subcontratadas e/ou suas parceiras, bem como para prossecução dos direitos e
obrigações da sobredita biblioteca e, em particular, do “Clube Juvenil de Poesia da Biblioteca”, da
Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. O consentimento ora prestado para o tratamento de dados
pessoais pelo representante do titular de dados pessoais, poderá ser revogado por mim, a todo o
momento. Para revogar o consentimento do tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades
enunciadas, ou para exercer os direitos de acesso, retificação, oposição, apagamento, limitação e
portabilidade, para o endereço de e-mail dpo@cm-amadora.pt.
*Declaro consentir e autorizar expressamente de forma livre, específica e informada, a gravação das
sessões do “Clube Juvenil de Poesia da Biblioteca”, da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos através da
plataforma Teams, em formato de reunião, com vídeo ligado.

__________,_________________
Local, Data

__________,_________________
Local, Data

______________________________________
Assinatura do menor,
(legível e de acordo com o documento de identificação),

______________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação, Tutor ou Representante Legal,
(legível e de acordo com o documento de identificação).

Envie-nos o formulário de inscrição devidamente assinado para: bibliotecas@cm-amadora.pt
Preenchimento Obrigatório*
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