
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: 

Morada: 

Contribuinte: 

Contacto:   Email: 

Nome do stand: 

Sopas: 

Migas: 

Petiscos (opcional): 

Concorre ao concurso?          

Sopa e/ou miga a concurso: 

O Município de Figueira de Castelo Rodrigo, compromete-se a ceder:

• Um stand (madeira) a cada participante
• Um conjunto de lava-louças comum a todos os participantes

O  restante  material  necessário  à  confeção  e  distribuição  dos  pratos  é  da  responsabilidade  de  cada
participante.

Sim Não



                        
                

            

                                  
                          

 
                      

               
              

                     

  
                    

Data: / /

Assinatura: _____________________________________________________________

Nota: O Participante compromete-se a cumprir as normas de participação.

As  fichas  de  inscrição  deverão  ser  entregues  diretamente  na  Câmara  Municipal  ou
enviadas para o seguinte e-mail: cm-fcr@cm-fcr.pt

AUTORIZAÇÃO CONSENTIMENTO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

  

Autorizo o tratamento por parte do Município de Figueira de Castelo Rodrigo dos meus dados pessoais facultados, para a 
inscrição no Festival das Sopas e Migas e,demais informações de Eventos e de informação que o Município ache relevante 
divulgar, e nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 
Declaro ainda que fui informado(a), nos termos do RGPD do seguinte:
1. O responsável pelo Tratamento dos dados é o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e o mesmo pode ser contatado 
através do endereço postal Largo Dr. Vilhena, nº1, 6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo, ou em alternativa pelo 271319000 
e cm-fcr@cm-fcr.pt.
2. O Encarregado da Proteção de Dados pode ser contatado através do e-mail rgpd@cm-fcr.pt
3. Os Dados Pessoais são conservados durante o período necessário à completa tramitação administrativa do pedido que 
o titular dos dados entenda fazer até ao seu termo e prazos de recurso gracioso e/ou contencioso, sem prejuízo da 
conservação para fins de arquivo histórico em cópias de backup, nos termos de legislação especial.
4. Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo titular dos dados, incluindo a retificação, o apagamento 
ou a limitação do tratamento dos dados pessoais, podendo exercer de igual modo do direito de se opor à utilização dos 
mesmos.
5. Os presentes dados não se encontram sujeitos a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis.
6. Qualquer violação de dados pessoais constantes da Base existente no Município de Figueira de Castelo Rodrigo será 
levada a conhecimento do interessado no prazo legal.
7. O Titular de Dados tem o Direito de apresentar Reclamação junto da autoridade de controlo (Comissão Nacional de 
Proteção de Dados).
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