Declaração de Consentimento
No âmbito da iniciativa “Moinhos Abertos 2019” reconheço a
pertinência e oportunidade de se efetuarem registos das
informações por mim enviadas com destino à Brochura
Moinhos Abertos 2019 para ser disponibilizada online, por
correio

eletrónico,

em

Apps

e

no

site

www.moinhosdeportugal.org bem como em quaisquer redes
sociais, podendo perdurar para memória futura e autorizo a
Etnoideia Lda a manipular e utilizar os referidos dados
exclusivamente para estes fins, sob a garantia de que nenhum
registo ou informação enviado venha a ser partilhado, ou cedido, ou guardado para outros fins que
não estes e sob garantia de que os referidos dados poderão ser apagados a qualquer momento por
ordem minha expressa nesse sentido através do mail geral@etnoideia.pt ou por carta dirigida à
Etnoideia que a tal se obriga.
Nestes pressupostos autorizo a utilização dos seguintes dados, por mim fornecidos com claro
entendimento e compreensão, relativamente aos quais dou o meu consentimento informado:
INSCRIÇÃO - MOINHOS ABERTOS 2019

(Por favor, imprima e envie junto com a

FICHA DO(S) MOINHO(S)

ficha

Designação do Moinho

de

programação

Excel

a

digitalização desta declaração depois de

Descrição do Moinho

assinada.

Distrito; Concelho; Localidade

Um exemplar por cada indivíduo do qual

Morada; Como chegar; Coordenadas GPS
Telefone; Fax; E-mail

constarem dados pessoais na ficha de

Moleiro

inscrição do moinho respetivo nos

Proprietário

Moinhos Abertos 2019.

Para visitar (todo o ano)
Programa; Horário; Atividades; Contactos

ATENÇÃO:

Apoios

PODERÃO SER ACEITES INSCRIÇÕES DE MOINHOS

POR

IMPERATIVOS

LEGAIS

NÃO

QUE CONTENHAM DADOS PESSOAIS SEM A
RESPETIVA AUTIRIZAÇÃO DO INDIVIDUO A QUE
REFEREM. QUAISQUER DADOS PESSOAIS QUE
CONSTEM DA FICHA DE PROGRAMAÇÃO EXCEL

Nome:

SEM

___________________________________________

DECLARAÇÃO

DE

CONSENTIMENTO

ASSINADA SERÃO APAGADOS NA BROCHURA
FINAL PODENDO PREJUDICAR O CONTACTO COM
OS ORGANIZADROES.

Assinatura:
_____________________________
SEDE

Solar dos Morgados - Rua principal, nº 21

Rojão Pequeno – Pinheiro de Ázere

3440-226 Santa Comba Dão

