N.º

FICHA DE DADOS PESSOAIS
(Esta informação deve ser colocada em envelope fechado e entregue com o respetivo trabalho e
ficha de inscrição, nos serviços de promoção do concurso)
*Preenchimento de caráter obrigatório

*PSEUDÓNIMO _______________________________________________ *Data ____ / ____ / _____
*Nome completo: ___________________________________________________________________
*Data de Nasc.: ___ / ___ / ______ Freguesia _____________________________________________
*Telemóvel _________________ * N.º de Identificação Fiscal (NIF): ___________________________
*Email _____________________________________________________________________________
*Título do trabalho apresentado ________________________________________________________
*Técnica utilizada ____________________________________________________________________
*Descrição da obra __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .
Distinções/Prémios/Publicações/Exposições: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
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Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

Declaração / Consentimento
Declaro para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento (EU) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 e da Lei n.º 58/2019, de 7 de outubro,
prestar o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais, à Junta de Freguesia
de Santa Maria Maior, pessoa coletiva n.º 511 239 076, com sede à rua das Murteiras 25 B, 9060199 Funchal, para efeitos de participação no XXII Concurso de Pintura “Criarte”.
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior garante a confidencialidade e proteção dos
dados pessoais fornecidos, armazená-los durante 6 meses a contar da data da assinatura deste
documento e fazer uso deles apenas para os efeitos requeridos.
Quaisquer pedidos de esclarecimentos, ou alterações referentes ao tratamento dos meus dados
pessoais, deverão ser feitos ao responsável pelo tratamento de dados da Junta de Freguesia através do
pelo email dados@jf-stamariamaior.pt.

Autorizo a publicação de fotografias e ficheiros multimédia para fins de divulgação da
atividade nos diversos meios de comunicação da Junta de Freguesia, nomeadamente:
(Podem ser escolhidas mais do que uma opção. Assinale com um “X”)

Boletim Informativo
Redes Sociais (Facebook e Instagram)

Sítio Online em www.jf-stamariamaior.pt
Comunicação Social (Diário das Freguesias, Jornal
da Madeira, Funchal Notícias, Diário de Notícias)

Santa Maria Maior,______ de _____________________________ de 2022.

Assinatura do titular dos dados (conforme documento identificação)
___________________________________________
Assinatura do titular das responsabilidades parentais (quando o titular for menor de 16 anos)
_____________________________________________
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