
ESCOLA DE TÉNIS DE MESA
INSCRIÇÃO Nº

NOME:

SEXO:

DOC. IDENTIFICAÇÃO Nº

NATURALIDADE:

MORADA:

CÓD. POSTAL

ESTABELECIMENTO ENSINO:

TAMANHO EQUIPAMENTO:

PAI/TUTOR: PROFISSÃO:

—

CONTACTO: E-MAIL:

LOCALIDADE

NACIONALIDADE:

Nº FISCAL

DATA NASCIMENTO Nº SÓCIO ESTRELA/

/

CONTACTO: E-MAIL:/

CONTACTO:

SISTEMA SAÚDE ( SEG.SOCIAL, ADSE, SAMS, ETC ):

TOMA ALGUM MEDICAMENTO REGULARMENTE? QUAL?

ALERGIAS A MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, ETC:

DOENÇAS QUE LIMITEM EM PARTE A ATIVIDADE FÍSICA:

BENEFICIÁRIO Nº NOME:

E-MAIL:/

/M F

ESCALÃO ETÁRIO REINSCRIÇÃO

FOTO

S N

O atleta/encarregado de educação do atleta consente, desde já, que os seus dados pessoais sejam recolhidos e tratados para 
todos os efeitos imprescindíveis associados ao vínculo celebrado com o Clube, enquanto esse vínculo perdurar e pelo período 
mínimo estritamente necessário.

FICHA DE INSCRIÇÃO

CLUBE DESPORTIVO

ESTRELACDESTRELA.PT

Nº SÓCIO ESTRELA

MÃE/TUTOR: PROFISSÃO: Nº SÓCIO ESTRELA
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O atleta/encarregado de educação do atleta consente, desde já, que os seus dados pessoais sejam recolhidos e tratados para todos os efeitos imprescindíveis 

associados ao vínculo celebrado com o Clube, enquanto esse vinculo perdurar e pelo período mínimo estritamente necessário. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, ___________________________________________________________________________, 

pai/mãe/tutor de, possuidor do BI/CC/Passaporte N.º ___________, emitido em ____/____/________ 

válido até ____/____/________, conforme cópia anexa, autorizo o meu filho/tutelado 

_____________________________________________________________________ a inscrever-se no 

Clube Desportivo Estrela, confirmando que o mesmo possui a robustez física necessária para a prática da 

modalidade de Ténis de Mesa (n.º 2, Artº40 – Lei 5/2007 de 16 de Janeiro). 

Mais informo que assumo a inteira responsabilidade na vigilância e acompanhamento médico do aluno 

em questão, comprometendo-me a informar o Clube Desportivo Estrela no caso de se verificar algum 

impedimento que possa por em causa o estado de saúde do mesmo. 

No que respeita à imagem do aluno, autorizo que a mesma seja utilizada para efeitos de promoção do 

Clube Desportivo Estrela, abdicando para o efeito de qualquer contrapartida financeira. 

Declaro ainda que tenho conhecimento das regras gerais de inscrição, nomeadamente das condições do 

seguro que abrange o aluno e do prazo de liquidação das mensalidades. 

 

Assinatura: ____________________________________________________ Data: ____/____/________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O atleta/encarregado de educação do atleta consente, desde já, que os seus dados pessoais sejam recolhidos e tratados para todos os efeitos imprescindíveis 

associados ao vínculo celebrado com o Clube, enquanto esse vinculo perdurar e pelo período mínimo estritamente necessário. 

 

 
 
 

CDE – CLUBE DESPORTIVO ESTRELA 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO COMPROMISSÓRIA 

 

Eu, _______________________________________________________________________, portador do 

BI/CC/Passaporte N.º _______________, emitido em ____/____/_______ Representante Legal do menor, 

o aluno _____________________________________________________________ nascido a 

____/____/_______, portador do BI/CC/Passaporte N.º ___________, emitido em ____/____/_______, 

adiante designado como Formando, declaro conferir ao CDE – Clube Desportivo Estrela o direito à 

inscrição do Formando, como atleta de Ténis de Mesa de uma das suas equipas na Federação Portuguesa 

de Ténis de Mesa ou Associação de Ténis de Mesa de Lisboa, caso este clube assim o entenda e o 

Formando pretenda mudar de clube. 

Por ser verdade e me ter sido solicitado, passo a presente declaração, dato e assino. 

 

Assinatura: ____________________________________________________ Data: ____/____/________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE 

O CDE – Clube Desportivo Estrela, pessoa coletiva n.º 509932967, com sede na Rua Dr. Azevedo 

Neves, Nº 82 – 3º F, 2700-277 Amadora, é o responsável pelo tratamento dos seus dados 

pessoais. Os dados recolhidos no presente formulário serão utilizados para efeitos de inscrição 

em competições desportivas. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, 

retificação, oposição ou eliminação dos seus dados pessoais, nos casos legalmente admitidos, 

incluindo a revogação do consentimento, quando haja lugar. Para tal, deverá enviar uma 

comunicação, selecionando o assunto “Dados Pessoais”, para o seguinte endereço na Rua Dr. 

Azevedo Neves, Nº 82 – 3º F, 2700-277 Amadora. A recolha e processamento dos dados pessoais 

não excederá as finalidades acima referidas, que englobam para além da obrigação legal de 

identificação do atleta para efeitos de participação em competições desportivas, a subscrição 

dos seguros legalmente obrigatórios para a prática desportiva, a captação e divulgação de 

imagens, som e /ou vídeos do atleta enquanto representante do clube no canais de 

comunicação oficiais do Clube e/ou outros meios que se mostrem convenientes, e a publicação 

dos dados pessoais não sensíveis do atleta no âmbito de convocatórias, aniversários e/ou outras 

noticias inerentes à representação do Clube. O não fornecimento destes dados inviabiliza a 

inscrição na respetiva competição desportiva. Os seus dados pessoais não serão partilhados com 

Terceiros, a não ser mediante o seu consentimento ou do seu representante legal, ou quando 

exigido por lei ou para responder ao processo legal. Para obter mais informações, consulte a 

política de privacidade do CDE – Clube Desportivo Estrela. 

Fui notificado da política de privacidade  

Sim   Não 

Autorizo que o Clube possa processar os meus dados para efeitos de envio de comunicações 

sobre todas as suas atividades, tanto por meios eletrónicos como telefónicos”.  

Sim  Não       

Assinatura do Atleta 

(conforme documento de identificação) 

________________________________________ 

 

Assinatura do representante legal (pai, mãe ou tutor) do(a) jogador(a) menor de idade 

 

________________________________________ 



 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

O CDE – Clube Desportivo Estrela garante aos seus atletas, encarregados de educação, sócios e demais colaboradores o respeito 

pela sua privacidade, adotando as medidas necessárias para proteger os seus dados pessoais. 

Responsável pelo tratamento dos dados 

O CDE – Clube Desportivo Estrela é o responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais que forem recolhidos através de 
fichas de inscrição na secretaria do Clube ou durante a utilização e/ou registo no site e redes sociais do Clube. 

O titular dos dados tem direito de acesso, retificação, limitação, oposição, portabilidade, anonimização e eliminação dos seus dados 
pessoais, o que poderá ser feito para o seguinte endereço na Rua Dr. Azevedo Neves, Nº 82 – 3º F, 2700-277 Amadora, bem como 
o direito de reclamação junto da autoridade de controlo, Comissão Nacional de Proteção de Dados. O titular dos dados tem o direito 
de revogar, a qualquer momento, o consentimento dado para o tratamento. A revogação do consentimento não afeta a legalidade 
do processamento de dados efetuado de acordo com o mesmo, até à data da respetiva revogação. 

Finalidades do tratamento 

A recolha dos dados pessoais tem por finalidade a gestão da relação com os seus atletas, encarregados de educação, sócios e demais 
colaboradores, prestação de serviços como pagamento de mensalidades, quotas, ou compra de bilhetes, à adaptação dos serviços 
às necessidades e interesses dos seus atletas, encarregados de educação, sócios e demais colaboradores, a ações de informação, 
marketing, em particular o envio de comunicações não solicitadas para fins de marketing direto designadamente através da 
utilização de sistemas automatizados de chamada e comunicação que não dependam da intervenção humana (aparelhos de 
chamada automática), de aparelhos de telecópia ou de correio eletrónico. Quanto ao envio das comunicações eletrónicas não 
solicitadas veja as informações que se prestam em baixo. 

Poderá no entanto disponibilizar-nos dados pessoais para outras finalidades, como sendo para os efeitos do envio de reclamações 
e sugestões, difusão de informações institucionais sobre o CDE – Clube Desportivo Estrela, dar a conhecer campanhas, promoções, 
publicidade e notícias sobre os produtos e/ou serviços do Clube, bem como para a realização de estudos de mercado e inquéritos 
de avaliação. 

Para aceder a alguns dos serviços e informações a disponibilizar é obrigatório facultar os dados pedidos pois sem os mesmos é 
impossível prestar os serviços solicitados. 

Destinatários dos dados pessoais 

Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo CDE – Clube Desportivo Estrela de acordo com as finalidades supra 
divulgadas podendo porém ser utilizados pelo Clube ou por empresas parceiras na prestação de serviços. 

Direito de acesso 

Depois de se registar, o utilizador tem direito a aceder à informação sobre os seus dados, a retificá-la se não estiver correta, ou até 
apagá-la tudo nos termos do art.º 11.º da Lei 67/98 de 26 de Outubro. 

Comunicações eletrónicas não solicitadas 

Ao aceitar a presente Política de Privacidade está autorizar o CDE – Clube Desportivo Estrela de forma prévia e expressa a enviar 
comunicações não solicitadas para fins de marketing direto, designadamente através da utilização de sistemas automatizados de 
chamada e comunicação que não dependam da intervenção humana (aparelhos de chamada automática), de aparelhos de telecópia 
ou de correio eletrónico, incluindo SMS (serviços de mensagens curtas), EMS (serviços de mensagens melhoradas) MMS (serviços 
de mensagem multimédia) e outros tipos de aplicações similares. 

Porém, poderá em qualquer momento – mesmo no momento da recolha - revogar tal autorização sem quaisquer custos ou 
consequências. Para esse efeito deverá enviar para o seguinte endereço na Rua Dr. Azevedo Neves, Nº 82 – 3º F, 2700-277 Amadora 

O CDE – Clube Desportivo Estrela enquanto fornecedor de determinado produto ou serviço, que tenha obtido dos seus sócios, 
adeptos ou público em geral, nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, no contexto da venda de um produto ou serviço, as 



respetivas coordenadas eletrónicas de contacto, pode utilizá-las para fins de marketing direto dos seus próprios produtos ou serviços 
análogos aos transacionados, desde que garanta aos clientes em causa, clara e explicitamente, a possibilidade de recusarem, de 
forma gratuita e fácil, a utilização de tais coordenadas: no momento da respetiva recolha; por ocasião de cada mensagem, quando 
o cliente não tenha recusado inicialmente essa utilização. 

Recolha de dados em redes abertas 

Apesar dos esforços e mecanismos de segurança adotados pelo CDE – Clube Desportivo Estrela, tratando-se da recolha de dados 
em redes abertas, os seus dados pessoais podem circular na rede sem condições de segurança, correndo o risco de serem vistos e 
utilizados por terceiros não autorizados. 

2.    CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

O Site e Redes Sociais do CDE – Clube Desportivo Estrela mantêm um arquivo de informações eletrónico perfeitamente datado cuja 
leitura e interpretação nunca deve ser retirada do contexto ou abusivamente utilizada sem a devida citação da fonte, publicação, 
data de publicação e de acordo com as regras enunciadas no ponto “Utilização e reprodução da informação publicada”. 

O Site e Redes Sociais do CDE – Clube Desportivo Estrela foram concebidos e são atualizados de forma a compatibilizar toda a 
informação no seu sítio com os sistemas operativos e programas de navegação na Internet mais populares no mercado e mais 
utilizados pelos consumidores. 

O Clube reserva-se o direito de interromper ou suspender o acesso ao portal do CDE – Clube Desportivo Estrela, pelo período 
estritamente necessário e por quaisquer razões de ordem técnica, administrativa, de força maior ou outras. 

Envio de mensagens para site e redes sociais do CDE – Clube Desportivo Estrela 

Qualquer comunicação ou mensagem enviada por correio eletrónico, transmissão de arquivos e ficheiros, inclusão de dados ou 
qualquer outra forma de comunicação não solicitada e, desde que não contenha instruções em contrário, será considerada não 
confidencial e livre de quaisquer restrições de uso. 

Os utilizadores poderão ser convidados a participar em fóruns do CDE – Clube Desportivo Estrela com regras precisas e particulares 
destinadas a garantir o respeito e o bom-nome dos seus participantes. 

Utilização e reprodução da informação publicada 

Todo o conteúdo da informação recolhida pelo Clube, em fichas de inscrição, no site, redes sociais, ou por qualquer outro meio de 
comunicação, é protegido pela legislação portuguesa e comunitária aplicável, nomeadamente na área dos direitos de autor e direitos 
conexos, e direitos da propriedade industrial, não podendo ser utilizado, fora das condições admitidas e sem consentimento do CDE 
– Clube Desportivo Estrela. 

Os artigos publicados online só podem ser reproduzidos para fins não comerciais ou não publicitários, desde que seja mencionada 
a fonte e a respetiva data de publicação. 


