
 

 

 

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSENTIMENTO 

Eu, ________________________________________________________________, Encarregado(a) de 

Educação do(a) aluno(a) _________________________________________________, declaro que 

autorizo o meu educando, da _________________________________________________(escola), 

nascido em ____ / ____ /_______ (data), a participar em ‘Ingressa no Futuro’, iniciativa do 

Estado Maior-General das Forças Armadas – Comando Operacional da Madeira (EMGFA-

COM), em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), 

que se realiza de março a setembro de 2020, nas fases previstas em regulamento próprio, 

sem prejuízo de pequenos ajustes nas datas, locais ou atividades programadas. 

 

O presente consentimento implica o conhecimento e a aceitação dos termos e das 

condições de participação estabelecidas no regulamento da iniciativa ‘Ingressa no 

Futuro’. 

 

» Nota sobre Dados Pessoais 

 

 

Aos tratamentos dos dados pessoais referidos são aplicáveis todas as disposições previstas 

em sede de legislação, nomeadamente do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD) e da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a sua execução em Portugal. 

 

Finalidade do tratamento de dados pessoais: A iniciativa ‘Ingressa no Futuro’ tem por 

finalidade sensibilizar os alunos para uma cultura de segurança e de defesa nacional, bem 

como promover o papel das Forças Armadas junto da comunidade educativa. Serão 

adotadas medidas de minimização dos dados pessoais. 

 

Responsáveis pelo tratamento: ‘Ingressa no Futuro’ é uma iniciativa do Estado Maior-                

-General das Forças Armadas – Comando Operacional da Madeira (EMGFA-COM), em 

parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), sendo 

ambas as entidades corresponsáveis pelo tratamento dos dados pessoais. 



Fundamento jurídico do tratamento: Com base neste consentimento, são tratados dados 

pessoais para a gestão da participação – inscrições, listas de participantes, certificados e 

comunicados de imprensa – e para a captação, a utilização e a reprodução da imagem 

e da voz nos canais de comunicação próprios das Forças Armadas e da Secretaria 

Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (portal institucional, Facebook, Instagram, 

Twitter, Blogspot e Youtube), assim como para a usual cobertura jornalística. 

 

Conservação dos dados: Estes dados pessoais serão eliminados no final do ano de 2020, 

sem prejuízo do seu legítimo uso nas publicações entretanto realizadas no contexto deste 

projeto e da sua conservação nos ficheiros técnicos de suporte à edição, bem como da 

sua conservação de acordo com as normais legais da conservação arquivística. Será 

guardada cópia desta declaração no processo individual do aluno. 

 

Direitos do titular dos dados (aluno): Como titular dos dados pessoais, o aluno tem direito 

ao acesso, à retificação, ao apagamento e à limitação do tratamento. Tem ainda direito 

de se opor ao tratamento, à portabilidade desses dados e à apresentação de 

reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nos termos definidos pelo 

RGPD. Em qualquer altura, poderá retirar o consentimento agora facultado, sem que tal 

comprometa a licitude dos tratamentos efetuados até esse momento. 

 

Contactos: 

Iniciativa – ingressanofuturo@madeira.gov.pt 

EMGFA-COM – com@com.emgfa.pt  

SRE – educatio@madeira.gov.pt 

 

 

Tomei conhecimento e dou o meu consentimento. 

 

______________ , _____ de ________________ de 2020. 

 

 

 

____________________________________________        ____________________________________________ 

 
O(A) Aluno(a) O(A) Encarregado(a) de Educação 
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