
 
 
 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO CURSO / FORMULÁRIO DE 
INTRODUÇÃO DE DADOS 

 

RESPONSÁVEL PELO 
PROCESSAMENTO 

Fundação das Três Culturas Mediterrânicas 
(Fundação das Três Culturas) 

FINALIDADES 

1. ✔ Aquisição e gestão dos serviços mencionados no contrato ao qual este documento se 
encontra anexado. 

❏ AUTORIZO EXPRESSAMENTE a Fundação Tres Culturas a enviar comunicações 

comercial por meios eletrónicos sobre produtos ou serviços da Fundação Tres Culturas 

(Por favor, verifique claramente a caixa) 

BASE JURÍDICA PARA O PROCESSAMENTO 
1. Execução de um contrato em que o titular dos dados é parte ou para o pedido, a seu 

pedido, de medidas pré-contratuais. (Art. 6(1)(b) GDPR-EU). 
2. Consentimento livre, informado, específico e inequívoco da parte interessada (Art. 6.1.a 

GDPR-EU e Art. 6 LOPDGDD). 

DESTINATÁRIOS 
Controladores de dados em nome da Fundação das Três Culturas 
As autoridades públicas no exercício das suas funções 

PERÍODO DE RETENÇÃO 
Serão conservados durante o tempo necessário para cumprirem a finalidade para a qual foram 
solicitados e para determinar as possíveis responsabilidades que possam decorrer da referida 
finalidade e do tratamento dos dados. Em todo o caso, este formulário será conservado por três 
anos (correspondente ao prazo de prescrição para o incumprimento dos regulamentos relativos 
à proteção de dados pessoais), a menos que os regulamentos específicos estabeleçam um 
período mais longo. 

DIREITOS 
Direitos de Acesso, Retificação, Eliminação ("Direito a ser esquecido"), Limitação, Portabilidade, 
Oposição;  
Tem o direito de registar uma reclamação junto da Agência Espanhola de Proteção de Dados 
Pode retirar o consentimento previamente concedido, sem afetar a legalidade do 
tratamento antes da retirada 

MAIS INFORMAÇÕES 
Disponível em www.tresculturas.org; info@tresculturas.org 

 
 

Assinado em SEVILHA, um ... ... de.............................. de ............ 
Nome e sobrenome:   CC:    Telefones: 
Email:  
 
Assino este documento de modo a que seja registado, perante a Agência Espanhola de Proteção de Dados e qualquer autoridade que o exija, que tenha sido 
informado das especificações do tratamento que será realizado nos meus dados pessoais e nos direitos que posso exercer de acordo com o RGPD-UE, o LOPDGDD 
e as leis do meu país. Por todas estas razões, declaro, após ter recebido tais informações, que é minha vontade conceder consentimento afirmativo nos termos do 
art. 7 RGPD-EU e art. 6 LOPDGDD para que tais tratamentos sejam realizados. 

Pode solicitar mais informações ao ENCARREGADO DE DADOS: dp-control@dp-control.es    
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