
  

  

  SERVIÇO DE REFEIÇÃO 

 PESSOAL DOCENTE, NÃO DOCENTE E OUTROS UTENTES 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Ano Letivo 2020/ 2021 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (onde pretende usufruir do serviço de refeição): ______________________________________ 

(*) Recebido nos Serviços de Educação: (*) Processo n.º ________________ 

Data: ___/ ___/ _____ Ass.: ___________________ (*) Atualização ____/ ____/________ 

(*) Reservado o preenchimento aos Serviços da Câmara Municipal de 
Felgueiras 

(*) Reservado o preenchimento aos Serviços da Câmara Municipal de 
Felgueiras 

IMPORTANTE 
O usufruto do Serviço de Refeição só será possível após entrega do boletim de inscrição completo, devidamente preenchido, 
assinado e após validação pelos Serviços de Educação. Caso algum dos dados fornecidos venha a ser alterado no decorrer do ano 
letivo deverá ser preenchido novo formulário com as respetivas alterações. 

   IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE 
(Pessoal Docente, Não docente ou Outro Utente devidamente autorizado) 

Nome completo: 
_ _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Morada Completa: 
Rua/Lugar ______________________________________ N.º Porta _______ Freguesia _____________________ Código Postal _____-____  
 
Localidade______________ 

N.º Contribuinte (para efeitos de emissão de fatura/recibo): ____________________ Contacto telefónico: _________________  

Endereço eletrónico: ________________________ 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Com que periodicidade pretende usufruir do Serviço de Refeição? 

De vez em quando ⃞ Quase todos os dias ⃞ 1 vez p/ semana ⃞ 1-2 vezes por mês ⃞ Outra ⃞ Qual? ________________________ 

O/A Requerente, 

__________________________________________________ Data ____/____/_______  
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Regulamento Proteção de Dados Pessoais – CONSENTIMENTO 

O Município de Felgueiras reconhece a privacidade dos dados pessoais como um direito fundamental dos seus munícipes. 

O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento EU 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016) introduz 

alterações significativas às regras atuais de Proteção de Dados Pessoais. 

O Município de Felgueiras assegura que: 

- O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais os mesmos são recolhidos ou para finalidades 

compatíveis com o(s) propósito(s) inicial(is); 

- 

- 

- 

Assume o compromisso de implementar uma cultura de minimização em que apenas recolhe, utiliza e conserva os dados pessoais necessários; 

Não procede à divulgação ou partilha dos seus dados pessoais para fins comerciais ou de publicidade; 

Somente com o seu consentimento partilha com terceiros os seus dados pessoais, e no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício 

de funções de interesse público/autoridade pública. 

Nesta conformidade, são identificados claramente, no verso desta folha, os dados pessoais que precisa de recolher e para que finalidade, no estrito 

contexto da prestação dos serviços requeridos. 

A conservação dos seus dados pessoais é efetuada pelo período necessário e adequado à(s) finalidade(s) para as quais foram recolhidos. É 

possibilitado, a seu pedido por escrito, dirigido ao responsável da entidade, o acesso, a retificação, a limitação de tratamento, ou mesmo o apagamento 

dos dados pessoais, bem como o direito a ser esquecido, caso não se justifique a sua manutenção no contexto dos serviços prestados. Pode justificar- 

se o alargamento do período de conservação quando finalidades de arquivo por interesse público ou por motivos históricos, científicos ou estatísticos 

o justifiquem, com o comprometimento do Município de Felgueiras em adotar as adequadas medidas de segurança para a sua conservação. 

No âmbito da recolha de dados pessoais, e dos seus direitos, pode contactar o Encarregado de Proteção de Dados municipal no endereço de correio 

eletrónico epd@cm-felgueiras.pt. 

Para mais informações referentes a dados pessoais, quais os seus direitos e como pode exercê-los, por favor visite no site municipal a página da 

nossa política de privacidade, ou caso não consiga aceder à página, consulte a versão em papel. 

A assinatura deste formulário confirma o seu consentimento na recolha e tratamento dos dados pessoais fornecidos, assim como a tomada de 

conhecimento da informação constante neste documento. 

Tem o direito de retirar o seu consentimento, opor-se à continuação do tratamento, a todo o tempo, dos seus dados pessoais, sem prejuízo da 

validade do tratamento de dados efetuado até esse momento. 

Os dados serão removidos assim que o consentimento for retirado ou quando deixarem de ser necessários para a finalidade pretendida. 

_ ________________________________________________ 

Assinatura do/a requerente 
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