Gabinete de Feiras e Mercados
Rua de Antero de Quental, 367
4050-057 Porto
T. +351 222 097 083

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Concurso “A BANCA VIZINHA NÃO É MELHOR DO QUE A MINHA”

Dados do/a Concorrente

Nome do/a titular da banca
Escolaridade
Morada
Contacto telefónico
Email
Localização da banca

☐ Mercado do Sol
☐ Mercado das Artes
☐ Feira de Artesanato da Batalha
☐ Mercadinho da Ribeira

Documentos anexos

☐ Memória descritiva
☐ Duas fotografias da banca
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Gabinete de Feiras e Mercados
Rua de Antero de Quental, 367
4050-057 Porto
T. +351 222 097 083

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS – RGPD
GABINETE DE FEIRAS E MERCADOS
I - Direito à informação sobre o tratamento de dados
O Município do Porto, através do Departamento Municipal de Atividades Económicas - Gabinete de Feiras e
Mercados (GFM), tem a competência de promover iniciativas que visam dinamizar, capacitar e divulgar o setor
de Feiras e Mercados. Por esta razão, tem a necessidade de contactar os comerciantes/feirantes/artesãos para
assuntos relacionados com a sua atividade, recolhendo e tratando os seus dados pessoais.
O Município do Porto assegura que os dados pessoais recolhidos (nome completo, contacto telefónico, email,
morada, escolaridade e assinatura), no âmbito das atribuições e competências municipais constantes na Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, serão exclusivamente utilizados com a finalidade de desenvolvimento, gestão e
divulgação do Concurso “A BANCA VIZINHA NÃO É MELHOR DO QUE A MINHA”, incluindo contactos e
notificações sobre assuntos relacionados com o mesmo, e estudos estatísticos.
Contacto do Responsável pelo Tratamento de Dados - Município do Porto | Gabinete de Feiras e Mercados feirasemercados@cm-porto.pt.
Contacto da Encarregada da Proteção de Dados - rgpd@cm-porto.pt
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município do Porto consulte o nosso site em
https://www.cm-porto.pt/legal/politica-de-privacidade.
II – Autorização / Consentimento para o tratamento de dados
Se fornecer a sua autorização / consentimento pode revogá-lo quando entender.
Para tal bastará apenas informar o Município do Porto da revogação da sua autorização/consentimento por
meio de comunicação dirigida à Encarregada da Proteção de Dados, por correio eletrónico para o endereço
rgpd@cm-porto.pt ou por carta enviada por via postal simples.
☐ Declaro que todos os dados fornecidos são verdadeiros e que li e aceito o Programa do Concurso “A BANCA
VIZINHA NÃO É MELHOR DO QUE A MINHA”.
☐ Declaro que aceito que todas as notificações, no âmbito do presente concurso, sejam efetuadas para o email
e contacto telefónico identificados no ato da inscrição.
☐ Declaro que autorizo o tratamento dos meus dados pessoais, incluindo imagens que possam ser captadas
durante o período do concurso, para a divulgação do Concurso “A BANCA VIZINHA NÃO É MELHOR DO QUE
A MINHA” pelo Gabinete de Feiras e Mercados.
☐ Declaro que autorizo a captação e publicação de imagens minhas pelo Município o Porto, única e
exclusivamente com a finalidade de divulgar este concurso nos seus canais de comunicação institucionais.

Data: ____/____/____

Assinatura do/a Participante: ____________________________________

Data: ____/____/____

Assinatura do/a Técnico/a: ______________________________________
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