
Ficha de Inscrição Cursos Livres

Ano Letivo 2019/20

Nº de aluno __________      Disciplina  ____________________________                   

Outras disciplinas _______________________

Nome do aluno ______________________________________________________________

Data de Nascimento ____/____/________

B.I. ou C.C. nº ______________________             

Nif. ______________________________

N.utente.____________________________

E-mail:___________________________________________         Telem. _______________________

Nome do Encarregado de Educação 

_____________________________________________________________________(quando aplicável)

B.I. ou C.C. nº _________________________

Morada _____________________________________________________________

Código Postal _________-______ ____________________ Telef. ________________________

E-mail:___________________________________________         Telem. _______________________

Contacto em caso de Urgência ________________________________________________________

Autorizo o meu educando a sair sozinho das instalações.

Não Autorizo o meu educando a sair das instalações sem o adulto responsável.

Opções de pagamento:

Anual                                    Inscrição                                                  

Trimestral                             Reinscrição  

                                             Seguro anual   

Ca.DA Escola – Rua Manuel de Sousa Coutinho, nº. 11, 2800-163  ALMADA
Tel.: (351) 212 500 145        E-mail: escola@cdanca-almada.pt        www.cdanca-almada.pt

http://www.cdanca-almada.pt/


DECLARAÇÃO

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25/5/2018
que substitui a atual diretiva e lei de proteção de dados declaro;

I)

1) Autorizar a recolha, registo, organização, estruturação, conservação, consulta, utilização, divulgação
por  transmissão,  difusão,  registo  fotográfico,  ou  qualquer  outra  forma de  disponibilização  das minhas
imagens e /ou do meu educando no ano letivo de 2019/2020.

2) Autorizar a utilização das imagens para fins pedagógicos e promocionais da Ca.DA, no período de
dois  anos,  tendo tratamento,  por  técnico  de Marketing  e  Comunicação,  e  posterior  conservação para
histórico, estatístico ou científico por período superior ao necessário para  prossecução destas finalidades.

3) Autorizar e permitir a portabilidade dos dados pessoais, a terceiros, na inscrição em concursos e ou
saídas de caráter formativo.

II)

a) Informar por escrito a Ca.DA Escola, desde quando pretende, fazer uso do direito ao esquecimento.

III) Sempre que necessário, ter  direito à consulta dos seus dados pessoais/ e ou do seu educando.

IV) Estar o meu educando apto a frequentar as aulas de dança do(s) curso(s) mencionados e que
tomei conhecimento do regulamento Interno da Ca.DA Escola.

Data ____ /____/____   Assinatura do Enc. de Educação__________________________

Regulamento Interno:

Autorizações:

Imagem – A inscrição na Ca.Da Escola tem o consentimento explícito (declaração) do aluno ou do
encarregado de educação, de utilização da imagem dos alunos, em registo fotográfico ou vídeo, e tem
como finalidade a recolha de dados, limitada à utilização para fins pedagógicos e promocionais da Ca.Da,
não podendo ser cedida a terceiros, sem o consentimento do próprio, ou do seu encarregado de educação.

Saídas – A inscrição  na Ca.DA Escola  tem a autorização dos encarregados de educação  para a
participação do aluno em atividades ou apresentações no exterior da Escola. Estas serão propostas pelos
profissionais e divulgadas antecipadamente.

 


