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Campanha de prevenção dos incêndios florestais 

Passatempo de vídeo: “Dá voz à Floresta: Spot-Câmara-Ação” 

Ficha de inscrição 

Nome/Pseudónimo:  

Instituição/ano/turma:  

Identificação do ficheiro:  

Mensagem-chave: 
(de acordo com as mensagens-

chave do Regulamento) 

 

Participação: Individual  Coletiva   

 

Nº Nome participante Idade 
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Dados do(a) responsável pela candidatura 

Nome (completo):  

Contacto:   

Email:  

 

Declaro que li e aceito as condições presentes no REGULAMENTO do Passatempo de Vídeo “Dá voz à 

Floresta: Spot-Câmara-Ação” promovido pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM. 

 

Data: ____ / ____ / _______ 

Assinatura do responsável: ______________________________________________________________ 

 

A recolha e tratamento dos dados constantes desta ficha de inscrição cumprem com o disposto na legislação 

em vigor, em matéria de proteção e livre circulação de dados de pessoas singulares, nomeadamente, o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 

2016 (RGPD), executado, em Portugal, pela Lei n.º 58/2019.Toda a informação recolhida é de caráter 

anónimo e confidencial e destina-se, exclusivamente ao passatempo de vídeo: “Dá voz à Floresta: Spot-

Câmara-Ação”, no presente ano letivo, pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM. Mais 

se informa que, todos os dados serão eliminados após o término do passatempo e que, a qualquer 

momento, poderá exercer os direitos de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos 

mesmos. A obtenção do seu consentimento é necessária. Para o efeito, solicita-se que assinale o campo 

abaixo indicado. 

 Declaro que li e concordo com os Termos e Condições acima descritos e autorizo o tratamento dos 
meus dados pessoais pelo IFCN, para os efeitos acima descritos. 
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