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Concurso de Fotografia  

Ecossistemas 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Dados pessoais  

Nome 

 

Morada 

 

Cód. Postal                                                                                        Localidade 

 

Contacto telefónico 

 

Endereço Eletrónico 

 

Data de Nascimento 

 

NIF                                                                                                     Cartão de Cidadão / BI 
 

Portefólio Fotográfico  

Título da fotografia 1: 

Título da fotografia 2: 

Título da fotografia 3: 
 

Verifique que a sua candidatura possui os seguintes documentos:  

o Mínimo de 2 Fotografias e máximo de 3 

o Biografia do Autor  

o Suporte Digital com todos documentos solicitados  

o Ficha de inscrição e Política de Privacidade devidamente preenchida e assinada  

o Caso seja menor, autorização dos pais ou tutores legais e respetiva fotocópia do Cartão de Cidadão 
 

Declaro que tomo conhecimento e aceito todas as cláusulas nestas normas e autorizo a sua exibição no âmbito do Concurso de 

Fotografia “Ecossistemas”. A entrega desta ficha de inscrição, implica a aceitação plena de todas as normas de participação deste 

concurso.  

 

Política de Privacidade do Município do Porto Santo 

 

O Município do Porto Santo assume o compromisso de proteger a privacidade e os direitos dos Titulares dos dados 

pessoais, de acordo com a legislação em vigor, designadamente o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, 

aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679. 

 

Responsável pelo tratamento: O Município do Porto Santo é a entidade responsável pelo tratamento dos dados 

pessoais dos Titulares.  
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Finalidade do tratamento: Os dados pessoais indicados são os mínimos necessários ao cumprimento das obrigações 

do Município, conformando-se com as respetivas condições de licitude, quer as que resultem da lei (Código do 

Procedimento Administrativo, Regime Jurídico das Autarquias Locais e/ou legislação específica aplicável ao pedido 

formulado), como as que resultem de obrigação contratual (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Código dos 

Contratos Públicos e/ou legislação específica aplicável), bem como as decorrentes de situações de recolha 

fundamentada no interesse legítimo, no consentimento, na qualidade de autoridade pública de que o Município está 

ou venha a ficar investido no decurso do procedimento e/ou no interesse público, sempre no âmbito das atribuições 

e competências do Município.  

Partilha de dados pessoais: O Município não partilha os dados pessoais com terceiros, salvaguardadas as exceções 

legalmente previstas.  

Tempo de conservação: O Município conservará os dados pessoais pelo período de tempo estritamente necessário à 

prossecução da finalidade para a qual foram recolhidos e/ou em conformidade com os prazos previstos na legislação 

aplicável para o efeito.  

Direitos dos Titulares: Os Titulares poderão, a todo momento, aceder, atualizar, retificar, limitar, apagar e objetar ao 

tratamento, sem prejuízo dos direitos do Município.  

Quaisquer informações ou questões adicionais relacionadas com a Política de Privacidade poderão ser dirigidas através 

de correio eletrónico para geral@cm-portosanto.pt ou por via postal (Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira, 9400-162 Porto 

Santo). 

 

 

 

Data: _____________, ______ de _____________ de 2021 

 

Assinatura: ______________________________________ 

(Conforme Documento de Identificação) 
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