Declaração
Nome do praticante
, natural de
, concelho de
, residente
em
, portador/a
do Cartão de Cidadão n.o
, válido até
/
/
, autorizo a recolha
dos dados pessoais tratados pelo Rio Ave Futebol Clube e pela Federação Portuguesa de
Futebol, para efeitos de registo de praticantes desportivos.

As entidades responsáveis pelo tratamento dos dados:
Rio Ave Futebol Clube:

A Federação Portuguesa de Futebol:

Rua D. Sancho I, 4480-876 Vila do Conde
contato telefónico: +351 252 640 590

Avenida das Seleções, 1495-433 Cruz Quebrada – Dafundo, Portugal
Contato telefónico: +351 213 252 700

Os responsáveis tratarão os dados pessoais recolhidos na presente declaração para efeitos
de registos dos respetivos praticantes. Não partilharemos os seus dados pessoais com
Terceiros, exceto para dar cumprimento à finalidade para a qual foram recolhidos, quando
exigido por lei ou para responder ao processo legal.
O período de tempo durante o qual os seus dados pessoais são conservados é o necessário à
finalidade para a qual serão tratados, findo o qual serão destruídos, ou até que exerça o seu
direito de retirar o consentimento.
Ao titular dos dados, são garantidos os direitos gratuitos de acesso e consulta aos dados
facultados, retificação, limitação de tratamento, oposição, portabilidade e eliminação dos
dados, mediante contacto direto com o responsável que submeteu a inscrição.
Ao titular dos dados é ainda concedido o direito a retirar o consentimento em qualquer
altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento
previamente facultado.
O titular dos dados ou o seu representante legal tem, ainda, direito a apresentar reclamação
à CNPD ou a outra entidade de controlo competente nos termos da Lei.
As entidades responsáveis pelo tratamento, adotam medidas técnicas e organizacionais
adequadas para proteger os seus dados pessoais armazenados nos nossos sistemas contra
perda, destruição, acesso não autorizado, alteração ou divulgação.
A sua privacidade é importante para a FPF e, portanto, a FPF nomeou um Encarregado de
Proteção de Dados que poderá ser contactado através do endereço eletrónico dpo@f pf.pt.
Para obter mais informações, consulte a política de privacidade da FPF em: http: //www.fpf.pt/pt.

data:
o declarante (praticante)
o representante legal*
*[Nos casos em que o titular dos dados (praticante) seja menor de idade]
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