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Declaração de consentimento prévio do titular dos dados pessoais 

 
 
    Ao aceitar a Política de Privacidade, está a autorizar a Associação Desportiva de Machico a 
proceder ao tratamento dos seus dados pessoais do seu atleta, incluído imagens fotográficas, 
vídeos e controle de temperatura no início dos treinos e jogos. 
     
    Declara, ainda: 
 

 Estar ciente e plenamente informado de que o tratamento dos seus dados pessoais e os 
dados pessoais do seu atleta, abrange todas as operações efetuadas sobre os dados por 
si transmitidos, por meios automatizados ou não, necessário à participação do seu atleta 
nas escolas de futebol da Associação Desportiva de Machico (ADM), de acordo com a 
legislação em vigor;  
 

 Aceitar e consentir que os seus dados e os dados pessoais do seu atleta sejam 
transmitidos a outras entidades públicas ou privadas na condição de subcontratantes, 
exclusivamente para fins legais e no exercício da participação nas escolas da ADM; 
 

 Tomar conhecimento que os seus dados e os dados pessoais do atleta serão guardados 
pelo período de tempo fixado na Lei, regulamento ou o estritamente necessário às 
finalidades para que foram recolhidos; 
 

 Tomar conhecimento que, nos termos da legislação aplicável, é garantido, a todo o 
tempo, o exercício dos direitos de acesso, retificação, atualização e eliminação 
(apagamento) dos seus dados pessoais e dados pessoais do atleta, podendo ainda opor-
se ao tratamento dos mesmos mediante pedido escrito dirigido à ADM, bem como do 
direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, no que ao tratamento 
desses dados diz respeito; 
 

 Declara, ainda para os devidos efeitos que, de forma, livre, específica, informada e 
explícita presta o consentimento para a recolha e utilização de imagens e fotografias suas 
e do seu atleta durante a época 2020-2021, para uso na transmissão, reprodução, venda, 
publicação, comunicação, promoção, adaptação em todos os meios que este achar por 
bem (por si ou por parceiros autorizados por si), bem como, que sejam transmitidos a 
outras entidades públicas ou privadas na condição de parceiros e/ou subcontratantes, 
exclusivamente para fins legais e no exercício da participação no torneio; 
 



         
 
 
 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE MACHICO 
       Entidade de Utilidade Pública 
      Fundada a 14 de abril de 1969 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Associação Desportiva de Machico – Rua da Estacada, n.º 9 – 9200-091 Machico 

Telefone: 291 965 597 – Email: geral@admachico.com – Site: www.admachico.com 
Contribuinte n.º 511 024 967 

 

 Prestar o presente consentimento de forma livre e voluntária; 
 

 Estar ciente que o tratamento dos dados é necessário à participação na escola de futebol 
da ADM, sendo realizado em conformidade com as respetivas obrigações jurídicas 
previstas na Lei. 
 
 
Data _____/_____/_________ 
 
 
Nome do Atleta ou Staff 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Assinatura do Próprio ou o seu Representante se menor de idade 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

 


