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N.º

FICHA DE INSCRIÇÃO (1)
DADOS PESSOAIS
NOME:

B.I./CC

MORADA:

NIF

CÓDIGO POSTAL:
TELEMÓVEL:

TELEFONE:

FAX:
@

E-MAIL:

Assinatura:_______________________________________________________________ Data: ___/___/_____

DADOS DO VEÍCULO

VEÍCULO
JIPE
MOTO/MOTO 4 (*)

MARCA

MODELO

MATRÍCULA

(*) Riscar o que não interessa -/- Nota: Só são aceites inscrições de veículos devidamente autorizados e legalizados p/ circular nas vias públicas.

SÓ PARA MOTOS / MOTO 4; ROAD-BOOK EM ROLO → SIM ꙱ / NÃO ꙱

QUADRO RESUMO

VALOR A COBRAR

______ Pessoas X € 35,00
______ Crianças até 10 anos (GRÁTIS)

€ ________,00

______ Pessoas (Total)

TOTAL

€________,00

NIB P/PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES POR TRANSFERÊNCIA: 0035 0891 0000 1791 4314 2
Aos participantes que optem por esta modalidade de pagamento, agradece-se o envio de comprovativo c/ a ficha de inscrição e c/ referência ao
nome em que a mesma foi efectuada.
Ao efectuar esta inscrição, declaro não responsabilizar a organização por qualquer acidente que possa vir a ocorrer durante o passeio e, tomo
conhecimento de que não haverá qualquer classificação final, visto tratar-se apenas de um passeio turístico.

Junto cheque n.º _________________ sobre o banco __________________ no valor de ________________________________
_______________________________________________________ à ordem de BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OURÉM
SÓ SÃO ACEITES FICHAS DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDAS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO; 26 DE NOVEMBRO DE 2018 ou 200 INSCRIÇÕES
As inscrições só são consideradas válidas com a recepção da respectiva ficha de inscrição com o pagamento regularizado.

Contactos

Miguel Alicate 917 936 173
=/=
Rui Neves 911 963 555
Fax: 249 540 507 (B.V. Ourém/Central) =/=
mail: ttbvourem@gmail.com
Programa disponível em: facebook.com/ttbvourem
(*) Encontram-se ao longo do percurso e devidamente referenciados no Road-Book, vários postos de combustível que permitem aos
participantes em Motos/Moto 4, efectuar abastecimentos a cada 70 Kms. aproximadamente.
A Organização disponibiliza junto à zona de chegada, um parque fechado para estacionamento dos Jipes e Motos/Moto 4 dos participantes.

(1) A ficha de inscrição é composta por três folhas; esta onde está a presente nota, a segunda folha com as regras relativas à
protecção de dados, as quais devem ser observadas e cumpridas, nomeadamente pela assinatura de consentimento e, pela 3.ª
folha c/ algumas notas que deve ter em atenção ao realizar a sua inscrição por forma a simplificar o trabalho da organização.

10.ª Edição

PASSEIO TT

OURÉM - FRONTEIRA
1 de Dezembro de 2018

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
(Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016)
1. Nos termos do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016
(Regulamento Geral de Protecção de Dados), e de modo a podermos considerar a sua inscrição no “Passeio Turístico
Todo-o-Terreno Ourém-Fronteira”, a ter lugar no dia 01/12/2018, é necessário o seu consentimento para que os dados
pessoais que nos forneça sejam objecto de tratamento pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Ourém, para efeitos de realização da iniciativa em causa e para o cumprimento das obrigações legais e fiscais inerentes
à mesma, com fundamento nessa realização e no interesse legítimo da responsável pelo tratamento de dados em fazer
valer os respectivos direitos com aquela relacionados.
2. Para tal, deverá no envio/entrega da sua inscrição prestar o seu consentimento para as finalidades atrás
mencionadas.
3. A não prestação, assim como a posterior retirada, do seu consentimento terá por consequência a imediata
destruição dos dados facultados e a não consideração da sua inscrição na iniciativa em causa.
4. Informamos que, para além de poder retirar o consentimento a todo o tempo, sem que isso comprometa a licitude
do tratamento efectuado com base no consentimento previamente dado, tem ainda o direito de solicitar, através dos
contactos abaixo mencionados e nos termos previstos na lei aplicável:
a) o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito;
b) a rectificação dos dados pessoais que forem imprecisos ou incompletos;
c) a limitação do tratamento;
d) o direito à portabilidade dos seus dados;
e) o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais ou ao seu apagamento.
5. Os dados do(a) participante poderão ser transmitidos às entidades públicas e quaisquer outras competentes nos
termos legais, unicamente para o cumprimento das finalidades acima descritas e na estrita medida em que tal seja
necessário.
6. Os dados do(a) participante fornecidos ao abrigo do presente consentimento serão conservados pela responsável
pelo tratamento de dados enquanto não for retirado o consentimento ou uma vez esgotadas as finalidades subjacentes
ao mesmo, podendo, não obstante, serem ainda conservados para efeitos de defesa de interesses legítimos da
responsável pelo tratamento e para cumprimento de obrigações legais e fiscais, se aplicável. Uma vez retirado o
consentimento ou atingido o prazo máximo de conservação, esses dados serão destruídos de forma segura.
7. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém é a entidade responsável pelo tratamento dos
dados pessoais, sendo que para qualquer questão relacionada com a protecção desses dados o seu titular deverá dirigir
o respectivo pedido por escrito para:
a) Morada: Av. D. Nuno Álvares Pereira, n.º 273, 2490-486 Ourém;

b) E-mail: geral@bvourem.pt
8. A responsável pelo tratamento de dados compromete-se a cumprir o disposto no Regulamento Geral de Protecção
de Dados Pessoais e demais legislação aplicável nesta matéria, bem como a manter a segurança dos dados pessoais
do(a) participante, adoptando para o efeito as medidas adequadas ao seu alcance.
9. Sempre que o(a) participante considere que tenha havido incumprimento dos seus direitos, nos termos da lei
aplicável sobre protecção de dados, poderá apresentar reclamação perante a autoridade de controlo competente que é
a Comissão Nacional de Protecção de Dados.
Declaro que tomei conhecimento das informações prestadas e do respectivo alcance.
Mais declaro que presto o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais nos termos e para as
finalidades atrás indicadas.
Local: Ourém, _____ de ____________________ de 2018 / Assinatura: ____________________________________________
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO
1.º Agradece-se o preenchimento com letra legível de toda a ficha de inscrição,
2.º É obrigatório que todas as fichas tenham para além dos elementos pessoais, a
matrícula do veículo participante de forma legível, um contacto telefónico de forma
legível e estarem assinadas pelo participante sob pena da inscrição não ser
considerada aceite até que estes elementos não estejam de acordo com estas
indicações,
3.º O secretariado de apoio à recepção dos participantes encerra às 7h30 pelo que,
todos se devem ali dirigir até aquela hora para levantamento dos sacos com as
instruções e demais equipamento necessáro à realização do passeio,
4.º Por razões de ordem logística, o reforço oferecido pela organização na parte
inicial do percurso (aprox. entre o km. 60 e 70), só irá funcionar até às 11h00, sendo
que a partir dessa hora não é garantida a sua entrega,
5.º As inscrições só são consideradas aceites com o pagamento regularizado e após a
recepção do SMS por parte da Organização a confirmar a recepção da mesma.

