Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais

(Nome)_________________________________________________________, declara consentir e
autorizar expressamente a Federação Portuguesa de Voleibol (doravante FPV), no tratamento dos
dados pessoais enumerados na ficha de Inscrição para a época 2021-2022.
Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser tratados pela FPV, de acordo as finalidades de
inscrição pretendida, junto da FPV, enquanto Responsável pelo tratamento de dados pessoais, em
Clube participante nos quadros competitivos regionais ou distritais, em torneios, competições e
eventos desportivos, assim como para a gestão dos seguros obrigatórios para a prática desportiva,
podendo ser utilizados para efeitos de envio de comunicações, por meios eletrónicos, telefónicos e
postais e, cedidos na medida do estritamente necessário à prossecução das finalidades
mencionadas.
A recolha e processamento dos dados pessoais não excederá as finalidades acima referidas, que
englobam para além da obrigação legal de identificação do atleta/agente desportivo para efeitos de
inscrição, o processamento automático de dados, incluindo a definição de perfis para tomada de
decisões, que fomentem o desenvolvimento da atividade física do desporto, podendo os mesmos
ser disponibilizados a terceiros, nomeadamente através da publicação de Circulares,
Comunicados, Ofícios, fichas técnicas ou outros instrumentos comunicacionais da FPV, desde que,
tal disponibilização tenha base legal, estatutária ou regulamentar e não viole disposições
imperativas em matéria de proteção de dados.
O não fornecimento dos dados inviabiliza a inscrição.
O titular dos dados pode solicitar à FPV o acesso aos seus dados pessoais, designadamente para
exercer os direitos de retificação, atualização, portabilidade e esquecimento, através do endereço
de correio eletrónico - fpvoleibol@fpvoleibol.pt, ou por carta registada para Av. De França, N. 549,
4050-279 Porto.
A FPV tem política de privacidade, a qual se encontra disponível para consulta no seu site em
https://www.fpvoleibol.pt/documentacao/politica_privacidade_fpv_2020.pdf.
O titular dos dados declara, ainda, autorizar a recolha de imagens e som em eventos desportivos e
festivos e sua publicitação pela FPV nos seus Websites e Redes Sociais.

Data:
Assinatura (igual ao documento de identificação):

