
 

 

FFiicchhaa  ddee  IInnssccrriiççããoo  

  

11..  DDaaddooss  ppeessssooaaiiss  

 

Nome:       

Telefone:       Email:       

BI/CC:       NIF:       

Data de Nascimento:       

  

22..  OOuuttrraass  iinnffoorrmmaaççõõeess  

 

Dias 11,18 e 25 de maio de 2019 

Horário pretendido:  8:30 às 10:30           10:30 às 12:30   

  

Vai usar equipamento próprio? 
Bicicleta  -    Sim  Não  

Capacete -   Sim  Não   

 

3. Pagamento  

 
Antes de efetuar o pagamento, deve confirmar a existência de vaga, ligando para o tel. 213588515 / 213588553. 
 
O pagamento, no valor de 19,70€ (dezanove euros e setenta cêntimos), deverá ser efetuado através de transferência bancária para o NIB 
0007 0000 05030100192 23 ou IBAN PT50000700000503010019223 
 

A inscrição só é considerada válida após o envio do comprovativo de pagamento para o e-mail: dmm.dipm@cm-lisboa.pt  

A falta de comparência no curso não dará direito à frequência em edições futuras. 

 

Este curso destina-se a maiores de 14 anos, com mais de 1,55 m de altura. Os menores de 18 anos deverão entregar documento 

comprovativo, assinado pelos pais ou encarregado de educação, com a autorização expressa para a frequência do curso.      

 

Informação sobre proteção de dados pessoais  

O MUNÍCIPIO DE LISBOA respeita as regras da privacidade e proteção de dados pessoais constantes do Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à circulação desses dados, bem como da legislação nacional aplicável. 



 

 

Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para a prestação do serviço inerente à frequência do Curso de 

Iniciação à Bicicleta, a decorrer nos dias 11, 18 e 25 de maio de 2019 sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO 

DE LISBOA respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. 

Responsável pelo tratamento - O MUNICÍPIO DE LISBOA é o Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais recolhidos na instrução do seu 

pedido. As comunicações para o exercício dos direitos atribuídos pelo direito da União Europeia e nacional devem ser dirigidas a Direção 

Municipal da Mobilidade - Divisão de Informação e Promoção da Mobilidade, cujo endereço eletrónico e morada são, respetivamente, os 

seguintes: dmm.dipm@cm-lisboa.pt e Rua Alexandre Herculano, 46, 4º | 1250-011 LISBOA. 

Encarregado de Proteção de Dados – Para o exercício dos direitos dos titulares dos dados previstos na regulamentação comunitária e 

legislação nacional em matéria de proteção de dados pessoais, o MUNICÍPIO DE LISBOA designou um Encarregado de Proteção de Dados 

(Data Protection Oficcer), cujo endereço eletrónico e morada são, respetivamente, os seguintes: dpo@cm-lisboa.pt e Campo Grande, 25, 2.º 

piso, Bloco C, 1749-099 Lisboa. 

Finalidade(s) do tratamento – A recolha e o tratamento dos dados pessoais realizam-se no âmbito do acesso e utilização dos serviços 

disponibilizados, e corresponderão aos estritamente necessários para a prossecução da finalidade de participação no Curso de Iniciação à 

Bicicleta. 

Categorias de dados pessoais recolhidos – Os dados pessoais recolhidos, como sejam o nome, os contactos (telefone e endereço de mail), o 

nº de Bilhete de identidade ou de Cartão de cidadão, o NIF, e a data de nascimento, são os estritamente necessários para a instrução do 

pedido formulado e para efeitos de seguro e faturação. 

Destinatário(s) dos dados – Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo MUNICÍPIO DE LISBOA, não estando prevista 

nenhuma transmissão para outras entidades, com exceção da comunicação à AT-Autoridade Tributária e Aduaneira dos dados relacionados 

com a faturação, bem como à empresa seguradora dos dados necessários à contratualização do correspondente seguro.  

Conservação dos dados pessoais – Os dados pessoais recolhidos serão eliminados logo após a participação na respetiva sessão do Curso de 

Iniciação à Bicicleta, excetuando os dados que devam ser mantidos para o cumprimento das obrigações tributárias e de seguro, os quais 

serão eliminados em cumprimento dos respetivos prazos legais. 

Direitos dos titulares dos dados pessoais - Os titulares dos dados pessoais têm direito a aceder à informação sobre o(s) tratamento(s) dos 

seus dados, a retificá-la se não estiver correta, ou até apagá-la. 

Além destes direitos, designados e protegidos no RGPD como Direito de Informação, Direito de Acesso, Direito de Retificação e Direito de 

Apagamento, os requerentes têm ainda Direito à Limitação de Finalidades, à Minimização dos Dados, à Portabilidade e à Não Sujeição a 

Decisões Individuais Automatizadas, os quais podem ser exercidos junto do Responsável pelo Tratamento ou então objeto de exposição 

junto do Encarregado de Proteção de Dados, ou de reclamação perante a Autoridade Nacional de Controlo (CNPD). As eventuais violações 

podem constituir fundamento para pedido de indemnização junto das instâncias jurisdicionais competentes. 

Tomei conhecimento  

 

Data e Assinatura 

 

2019/05/__   __________________________________________________________ 
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