
Consentimento de Participação e Tratamento de Dados Pessoais Menores de 

Idade – Taça Jogos de Oeiras 

(Preenchimento e assinatura obrigatórios pelo titular das responsabilidades parentais do menor de idade para efeito 

de validade da inscrição) 

 

Eu, (nome completo)________________________________________________________________________________________, 

titular do Bilhete de Identidade /Cartão de Cidadão n.º ___________________, contribuinte fiscal n.º ______________________, 

na qualidade de titular das responsabilidades parentais de (nome completo do menor idade), 

_________________________________________________________________________________________________________ 

titular do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão n.º __________________________, tendo tomado conhecimento das 

condições de inscrição e participação na Taça Jogos de Oeiras,  e da informação sobre o tratamento de dados pessoais, prestada 

ao abrigo dos artigos 13.º e 14.º do RGPD, declaro sobre compromisso de honra que: 

- Autorizo voluntariamente o menor de idade (idade inferior a 18 anos) a inscrever-se e participar no referido evento e respetivas 

provas desportivas.  

- Para efeito do disposto no n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 5/2007, de 11 de janeiro, declaro que o menor não tem quaisquer 

contraindicações para a prática da atividade ou exercício a desenvolver nas corridas previstas a realizar no âmbito deste evento, 

comprometendo-me a informar o Município de Oeiras caso essa situação se altere. 

- Atesto a autenticidade e veracidade de todas as informações prestadas designadamente no tocante à correta identificação do 

menor, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 116.º do CPA. 

- Para efeito do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento da União Europeia n.º 2016/679, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, relativo à proteção de dados singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados, de ora em diante abreviadamente designado por RGPD, conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 

58/2019, de 8 de agosto, uma vez informado das finalidades do tratamento de dados pessoais recolhidos, presto o meu 

consentimento, de forma livre, específica, informada e inequívoca, para que os referidos dados possam ser objeto de tratamento 

nos termos e condições previstas. 

- Tendo tomado conhecimento que no âmbito do presente evento desportivo e respetivas provas abertas ao público em geral pode 

haver lugar à captação e gravação de imagem e som bem como à realização de registos fotográficos, tendo como finalidade a 

divulgação e promoção pública ou privada, através de qualquer meio técnico de distribuição ou comunicação, atualmente 

conhecido ou que venha a ser criado,  de atividades desportivas promovidas pelo Município de Oeiras, nomeadamente em redes 

sociais, websites, jornais oficiais ou publicações congéneres, newsletters ou quaisquer outros meios de comunicação audiovisuais 

do Município de Oeiras ou de terceiros, autorizo a respetiva divulgação, renunciando a quaisquer direitos de utilização de imagem, 

prestando o necessário consentimento, dado que o mesmo configura um requisito essencial para a inscrição e participação no 

evento e respetivas provas desportivas.  

- Declaro ainda que a autorização ora concedida é extensível às autopromoções e a todas as iniciativas relacionadas com o presente 

evento desportivo, levadas a cabo pelo Município de Oeiras, no âmbito das respetivas atribuições e competências legais, previstas 

na Lei n.º 75/2013, de12 de setembro. 

- Para efeito do disposto no artigo 63.º do Código do Procedimento Administrativo em vigor presto o meu consentimento na 

utilização do telefone, telemóvel e endereço eletrónico, para efeito de contacto regular através desses meios por parte dos serviços 

competentes do Município de Oeiras.  

 

Data  ____________  Assinatura  ______________________________________________________ 

                                                                                        (Titular das Responsabilidades parentais do menor) 

 


