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Os dados solicitados na presente ficha de inscrição são essenciais para a gestão administrativa dos alunos no âmbito das competências transferidas para as autarquias em matéria 

da educação. Neste sentido, necessitamos do seu consentimento livre, explícito, inequívoco e informado, para que possamos tratar os seus dados pessoais conforme o Regulamento 

(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, que estabelece regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das 

pessoas singulares. Face ao exposto, no âmbito da desistência da Componente de Apoio á Família para o 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2018/2019, no Município de 

Estarreja, o encarregado de educação declara que: 
 

Autoriza o tratamento dos seus dados pessoais e do seu educando constantes na presente inscrição, na medida do adequado, pertinente e limitado, no âmbito da 

Componente de Apoio á Família para o 1.º ciclo do ensino básico tendo em vista as finalidades de organização e gestão do serviço. 

 

Autoriza que o Município de Estarreja comunique os dados pessoais às entidades contratadas para o cumprimento das suas obrigações legais e/ou execução dos serviços 

enunciados, desde que tais entidades apresentem garantias suficientes de executar medidas técnicas e organizativas adequadas, de modo a que o tratamento dos seus dados 

satisfaça os requisitos estabelecidos na legislação em vigor. 
 

Autoriza que o Município de Estarreja a utilize os dados, sem possibilidade de identificação do detentor dos mesmos, para tratamento estatístico. 

 

Autoriza a preservação dos dados pessoais pelo período necessário ao cumprimento da sua finalidade. 

 

 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA 

 

Eu, ________________________________________________________________________________, na qualidade de 

encarregado(a) de educação do(a) aluno(a) _________________________________________________________, inscrito(a) 

no ______.º ano de escolaridade e a frequentar, no presente ano letivo, a Escola Básica ___________________________________, 

declaro, para os devidos fins, desistir da inscrição do meu educando na Componente de Apoio à Família para o 1.º ciclo do ensino básico. 

 

Motivo da desistência: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

Estarreja, _____de______________________ de 201___  

___________________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação)  

2018/ 2019 

 

 


