Ficha de inscrição N.º_______

Disciplina: _____________________________________

Nome: ________________________________________________________________________ ________
Idade: _______

Data de Nascimento ______/______/________

NIF: ___________________________

Nome do Pai: ___________________________________ Telefone: _______________________________
Email: __________________________________________________________________________________
Nome do Mãe: ___________________________________ Telefone: _______________________________
Email: __________________________________________________________________________________

Observações:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Guimarães, _____de ____________________ de ________

Assinatura do Encarregado de Educação: _____________________________________________________

A inscrição na Academia de Bailado de Guimarães pressupõe a aceitação e a vinculação
expressa do aluno e dos respetivos Encarregados de Educação ao cumprimento dos
princípios constantes do regulamento desta Escola.

RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados

A Academia de Bailado de Guimarães concorda com a nova política de transparência pelo
que apenas guardamos o seu nome, telefone e endereço eletrónico para o podermos
contactar no normal desempenho das nossas funções educativas.
Os dados pessoais dos educandos não poderão ser partilhados em nenhuma plataforma
externa à Academia e apenas serão fornecidos aos organismos oficiais estritamente
necessários, em cumprimentos das obrigações legais do Estabelecimento de Ensino.
Nestes incluem-se as Companhias de Seguro que tutelam as apólices de acidentes pessoais
dos alunos, entidades externas de certificação (exemplo: Royal Academy of Dance –
academia internacional que faz a avaliação e certificação externa do progresso académico
dos alunos e professores), bem como dos organismos do Ministério da Educação e
Autoridade Tributária.
Os Encarregados de Educação poderão aceder aos dados recolhidos e requerer a sua
correção ou atualização. Poderão solicitar o apagamento de dados nos casos previstos na
lei, de Dados Pessoais que lhe digam respeito. Ficam também informados sobre o direito
de reclamação para a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Tomei conhecimento da Política de Privacidade e Proteção de dados da Academia de
Bailado de Guimarães
Guimarães,

/

/

Assinatura:___________________________________________

Tal como exposto no Regulamento da Escola, as imagens recolhidas em contexto de aula,
workshop ou espetáculos são propriedade da Academia, podendo ser utilizadas na
divulgação das respetivas atividades.
Caso não concorde com esta norma, deverá fazer essa menção neste documento.

Autorizo a captação de imagens do meu educando:
Guimarães,

/

/

Assinatura:___________________________________________

