
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 
 

 

 

O responsável pelo tratamento dos Dados Pessoais é a Sociedade Filarmónica Recreio e União 

Alhosvedrense (S.F.R.U.A.), pessoa coletiva de utilidade pública, com sede na Praça da República, n.º 4,

Alhos Vedros. 

A Sociedade Filarmónica Recreio e União Alhosvedrense manifesta o compromisso de cumprir a 

legislação em vigor e de tratar os seus dados pessoais em conformidade com a presente Política de 

Privacidade, reservando-se o direito de modificar a mesma em função de novas exigências legais e/ou 

regulamentares, por motivos de segurança ou com a finalidade de adaptar a referida Política às 

instruções das Autoridades de Controlo de Proteção de Dados. 

Os Dados Pessoais são recolhidos pela Sociedade Filarmónica Recreio e União Alhosvedrense e utlizados 

pela mesma, e podendo ser cedidos a outras entidades, de acordo com as seguintes finalidades: 

a) Inscrição como Sócio da Coletividade; 

b) Inscrição como praticante nas diversas modalidades da Coletividade; 

c) Filiação/Refiliação nas respetivas Federações (Federação de acordo com a modalidade 

praticada); 

d) Realização de Seguros de Acidentes Pessoais e Desportivos (as Seguradoras podem variar, 

conforme as condições contratuais).   

A S.F.R.U.A. adota os procedimentos necessários e adequados a garantir a segurança dos seus Dados 

Pessoais e a prevenir a sua perda, má utilização ou acesso indevido, salientando ainda que os dados 

serão apenas utilizados e armazenados para o fim, e pelo tempo necessário ao cumprimento das 

finalidades para os quais foram recolhidos, nos termos previstos na presente Política de Privacidade.  

De acordo com a legislação aplicável, a S.F.R.U.A. compromete-se a respeitar a confidencialidade da 

informação e garantir o exercício dos seus direitos, nomeadamente: 

a) Direito de informação: os Sócios/Atletas têm direito a obter informação clara, transparente e 

compreensível sobre a forma como a S.F.R.U.A. usa os seus Dados Pessoais; 

b) Direito de acesso, retificação e eliminação: os Sócios/Atletas têm o direito de consultar e

retificar os seus dados pessoais, se os mesmos estiverem incorretos, desatualizados ou se 

pretenderem completá-los, bem como solicitar a sua eliminação, caso deixe de ser Sócio ou de 

praticar a modalidade. Para o fazer, basta enviar um e-mail para o endereço 

sfrua.velhinha@gmail.com, endereço que poderá utilizar igualmente para outras questões. 

O titular dos dados garante que os Dados Pessoais comunicados à S.F.R.U.A. são verdadeiros,

comprometendo-se a comunicar caso ocorra alguma alteração dos mesmos. 

 



 

AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pela S.F.R.U.A. nos termos da lei em vigor. Declaro que 

tenho conhecimento da Política de Privacidade e Proteção de Dados ainda que fui informado que me é 

garantido o direito de acesso, retificação e eliminação dos meus dados pessoais e que, para o efeito, 

deverei contactar sfrua.velhinha@gmail.com 

 

________________, ___ de _____________, de _____ 

 

 

O Sócio/Atleta ou Enc. de Educação (no caso de menores) 

 

 

_________________________________ 

 

 

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM 

 

Declaro, para todos os efeitos legais, ceder os meus direitos de imagem (fotos/vídeo/som), autorizando, 

consequentemente, que a mesma possa ser utilizada e reproduzida, diretamente ou através de 

terceiros, nos meios de comunicação da S.F.R.U.A. (nomeadamente no seu site e facebook, ou outro 

meio de comunicação – site do Movimento Associativo da CMM), para publicitar, divulgar ou promover 

eventos e informações sobre a Coletividade. 

 

________________, ___ de _____________, de _____ 

 

 

O Sócio/Atleta ou Enc. de Educação (no caso de menores) 

 

 

_________________________________ 

 


