Declaração de Consentimento de Cedência e Utilização de Dados Pessoais
A Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira (AERAM) tem por objecto
promover, regulamentar e orientar a prática de esgrima na Região Autónoma da
Madeira e é responsável pela recolha, tratamento e utilização dos dados pessoais dos
agentes desportivos a ela associados, para os seguintes fins:
a) Recolha e partilha de fotografias/vídeos no contexto das actividades desportivas
organizadas pela AERAM, ou pelas entidades a ela associadas, como Federação Portuguesa
de Esgrima e Clubes Regionais com secção de esgrima, para publicar nos órgãos de
comunicação públicos, como facebook e site oficial da AERAM, com o intuito de divulgar a
modalidade e dar a conhecer as classificações das competições organizadas;
b) Recolha, tratamento e partilha com a Federação Portuguesa de Esgrima, Clubes
Associados, Treinadores das Secções dos Clubes e Direção Regional de Juventude e
Desporto, de dados pessoais, como: nome, morada, data de nascimento, nº Cartão de
Cidadão, email, telefone, nº de Identificação Fiscal e fotografia, sendo a maioria apenas para
tratamento interno do currículo desportivo dos agentes desportivos e construção da base de
dados interna, podendo, no entanto, o nome e idade/escalão serem divulgados nos órgãos de
comunicação públicos como é o caso do facebook e site oficial da AERAM;
c) Utilização dos dados para emissão de faturas/recibos, se assim for necessário;
d) Conservação de dados, durante a existência da AERAM, para consulta e a emissão do
Curriculum Desportivo dos agentes desportivos, sendo que, a transferência dos dados para
outra entidade que venha a regular a modalidade, deverá ser autorizada novamente pelos
titulares dos dados;
Os Titulares dos dados gozam de direito, em conformidade com a lei, ao acesso gratuito aos
dados fornecidos, bem como do direito de retirar, retificar ou pedir para que a autorização de
recolha, partilha e tratamento de dados seja retirada, desde que elaborem um pedido por
escrito dirigido à AERAM.

Declaração de Autorização
Autorizo pelo presente documento a recolha, tratamento, utilização e partilha dos
meus dados pessoais para os fins supra-referidos, de acordo com REGULAMENTO (UE)
2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de 2016 - relativo à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados.
Data: ___/ ____/ _____
Nome Completo (Titular dos Dados): _______________________________________
Assinatura do Titular: ____________________________________________________
Assinatura Encarregado Educação

(para menores de idade): ___________________________________

