
 
 

Município de Vila Franca de Xira 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 

No âmbito da atribuição de prémios de mérito e excelência - 2.º e 3.º Ciclo do Ensino 

Básico, organizado pelo Município de Vila Franca de Xira, declaro que eu, 

________________________________________________________________, encarregado de 

educação do (a) aluno(a) 

________________________________________________________________ que frequentou o 

____ º Ciclo do Ensino Básico, declaro que, ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/679 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados, dou o meu consentimento expresso, de forma livre, 

específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais do meu 

educando, para a finalidade acima indicada, sendo os mesmos utilizados única e 

exclusivamente para o fim a que se destinam e partilhados com a Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira 

 

Com os dados pessoais recolhidos dos alunos será elaborada uma brochura, em 

suporte de papel, sendo que no caso dos prémios de mérito serão indicados os 

nomes dos alunos, sem associação à escola, e no caso dos prémios de excelência, 

para além dos elementos atrás mencionados, é apresentada a fundamentação dos 

motivos para a atribuição do prémio em causa. Esta brochura será distribuída aos 

participantes na cerimónia pública de homenagem e divulgada no site municipal, 

em suporte digital. 

 

A informação recolhida relativa aos alunos, bem como a recolha de imagens 

resultante de fotografias, de vídeos e/ou de áudio, por parte do Município, ficarão 

disponíveis no arquivo municipal, sem prejuízo destes mesmos dados serem 

publicados no site municipal, na newsletter da Educação e também no Facebook 

da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, a fim de divulgar o evento. 

 

Consinto também que enquanto Encarregado de Educação, os meus dados 

pessoais, designadamente o meu nome, o meu contato telefónico e o meu 

endereço eletrónico, existentes na base de dados do Agrupamento de Escolas no 

qual se encontrou/encontra inserido o meu educando, sejam também partilhados 

com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 

 

 



 
 

Município de Vila Franca de Xira 

 

 

Ficará responsável pelos dados recolhidos o/(a) dirigente responsável pela Unidade 

Orgânica competente.  

 

 

 

    Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, nos termos 

acima expostos, que dou o meu consentimento de forma livre, específica e 

informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais.  

 

 

Vila Franca de Xira, ______de ______________________ de 20__ 

 

Assinatura 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Fundamentação Legal: Nos termos do considerando 42 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 13.ºdo Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016.  

 


