DECLARAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – CONSENTIMENTO
Declaro para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção
de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar, por este meio,
o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais enumerados na ficha de
identificação, à Federação Portuguesa de Voleibol, Pessoa Coletiva n.º 501982060, com
sede na Avenida de França, n. 549, 4050-279 Porto.
A presente declaração constitui título bastante para conferir autorização à FPV, o tratamento
dos
meus
dados
pessoais
no
âmbito
da
inscrição
do
Clube
_________________________________ (Identificação do Clube) nos quadros competitivos
regionais ou distritais nela filiados para a época desportiva 2018/2019.
Os dados pessoais cujo tratamento se autoriza pela presente declaração não poderão servir
para quaisquer fins de comercialização direta ou outros de natureza comercial, incluindo a
definição de perfis ou para quaisquer outras decisões automatizadas e poderão ser objeto de
portabilidade nos termos do art.º 20.º do RGPD.
Mais declaro, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º a 22.º do Regulamento
Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril ter tomado
conhecimento dos seguintes direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais
constantes da referida Base de Dados:
a. Retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados
pessoais;
b. Opor-me à continuação do tratamento dos meus dados pessoais;
c. Solicitar ao responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais o acesso aos mesmos,
bem como a respetiva retificação ou apagamento, incluindo o exercício do “direito a ser
esquecido”;
d. Apresentar queixa à CNPD, obtendo, para o efeito, junto da Federação Portuguesa de
Voleibol, os contactos da mesma;
e. Ser informado(a), a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias de dados
envolvidos, a identidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados e o período de
conservação dos meus dados pessoais;
f. Ser informado(a) sobre quais os dados pessoais em fase de tratamento e quaisquer
informações disponíveis sobre a origem desses dados, por via eletrónica, caso não seja o
presente documento.
g. O direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos meus dados
pessoais disponibilizados no âmbito da inscrição nos Clubes participantes em quadros
competitivos regionais ou distritais filiados na FPV, mediante comunicação, para o efeito, por
correio eletrónico enviado para juridico@fpvoleibol.pt
Identificação de quem vincula o Clube acima mencionado
Nome

Assinatura

