COMPLEXO DESPORTIVO
UTENTE Nº
Nome

Morada
Código Postal
B. I. / Cartão de Cidadão Nº
Data de Nascimento

-

Nº de Contribuinte
/

/

Nacionalidade

Contacto de emergência

Telemóvel

E-mail
Classe(s) em que se inscreve
Nº de vezes semanal

Dia(s) / Horário

Declaro que consinto que os dados pessoais aqui fornecidos sejam tratados para efeitos de recolha e criação de base de dados por forma a estar informado(a)
das diversas atividades da Junta de Freguesia de Benfica. Os dados são tratados inf ormaticamente e ao seu titular é garantido o direito de acesso, portabilidade,
retificação e eliminação através do envio de e-mail para rgpd@jf-benfica.pt.
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COMPLEXO DESPORTIVO
Termo de Responsabilidade (maiores de 18 anos)
Eu,
portador/a do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão Nº

abaixo-assinado declaro, para os

devidos efeitos, conhecer, aceitar e cumprir o Regulamento de Utilização da Piscina/Ginásio do Complexo Desportivo da Junta
de Freguesia de Benfica.
Mais declaro que, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 40 n.º 2 da Lei nº 5/2007 de 16 de janeiro, não apresento
quaisquer contraindicações para a prática regular de exercício físico.

Lisboa

de

de
Assinatura
(o próprio ou o Encarregado de Educação)
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