
FICHA DE INSCRIÇÃO
Modalidade em que se inscreve

  Corrida (10km)    

  Marcha (5km)  

Nome

Data de nascimento

Email

Telemóvel

BI/cartão de cidadão

NIF

Género:  

  Masculino          

  Feminino

Tamanho da camisola

  S

  M

  L

  XL

 Declaro que li e aceito os Termos do Regulamento (obtenha-os num dos sindicato da FENPROF ou leia-os no
          site https://corridafenprof.sports4all.pt/Pages/Inscrever) e a Política de Proteção de dados pessoais (ver verso)

 Autorizo que a organização use o meu email para envio de informação sobre o evento em que estou a fazer
        inscrições



Política de proteção de dados pessoais

A 1.ª Corrida Nacional do Professor e da Educação é uma prova da responsabilidade da Federação Nacional 
dos Professores (FENPROF), que conta com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação 
de Atletismo de Lisboa (AAL), responsável pela gestão das inscrições. Consciente da importância do 
respeito pela proteção dos dados pessoais, a FENPROF solicitou à AAL que os dados pessoais exigidos 
para a inscrição dos atletas ou simples amantes do desporto nesta prova tivessem um uso exclusivo para 
o processamento da informação necessária à organização do evento. Face ao pedido da FENPROF, a AAL 
comprometeu-se com esse objetivo restritivo, garantindo que os dados solicitados não serão usados para 
outro efeito do aqui previsto.

Com vista ao cumprimento deste objetivo, a Associação de Atletismo de Lisboa adota todas as medidas 
técnicas para garantir a privacidade das informações que lhe são confiadas, empenhando-se na 
implementação de medidas de segurança que evitem o acesso ilegítimo por parte de terceiros aos dados 
pessoais que recolhe no âmbito da sua atividade de organização de eventos.

Solicitamos que leia esta Política de Privacidade, pois a disponibilização dos seus dados pessoais para 
a inscrição implica o conhecimento e aceitação das condições aqui constantes. Assim, ao fazê-lo, está a 
autorizar a recolha e o uso dos seus dados pessoais de acordo com as normas aqui definidas.

 
Tipo de Dados recolhidos

A Associação de Atletismo de Lisboa, de acordo com a sua área de atuação, procede à recolha e ao 
tratamento dos dados pessoais necessários à inscrição em eventos desportivos, tratando nesse âmbito 
dados como o nome, o email, a data de nascimento, o sexo, o número de documento de identificação, o 
número de contribuinte, a nacionalidade e o contacto telefónico.

Os dados pessoais solicitados destinam-se, exclusivamente, a garantir a sua inscrição na 1.ª Corrida 
Nacional do Professor e da Educação. 

A recolha dos dados é feita mediante o consentimento dos participantes nas provas no momento em que 
realiza a sua inscrição.

Os dados pessoais recolhidos destinam-se à prestação dos serviços contratados, e à adequação dos 
serviços às necessidades e interesse dos participantes nas provas. 

 
Segurança dos Dados

Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente e no estrito cumprimento da legislação de 
proteção dos dados pessoais, sendo armazenados em bases de dados específicas. Em caso algum, os dados 
recolhidos serão utilizados para outra finalidade que não seja aquela para a qual foi dado o consentimento 
por parte do titular dos dados.

De acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, é assegurado ao titular dos dados o direito de acesso, 
atualização, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, em qualquer momento. 

Em qualquer dos casos, a Associação de Atletismo de Lisboa será responsável pelos dados pessoais que 
lhe são disponibilizados.

Apoio:
ASSOCIAÇÃO  
DE ATLETISMO  
DE LISBOA


