(A preencher pela MSPS)

Ficha de Inscrição - Horta
Comunitária

N.º de inscrição: _______

N.º do Processo: _______

Data de Inscrição: ___/___/_____

Data de Admissão: ___/___/_____

Nome:

Contribuinte n.º

Bilhete Identidade/Cartão cidadão n.º
(riscar o que não interessa)

Natural de:

Emitido a / valido até:

Arquivo:

Morada:

Localidade:
Código Postal

-

E-Mail
Data nascimento:

Idade:

Telefone:

Telemóvel:

Escolaridade:
Género:

Ocupação profissional:

Masculino
Feminino

Se Desempregado assinalar:

Primeiro Emprego

DLD

Não DLD

Outras indicações/observações:

Direitos de imagem - autorização de fotografias/videos:
Declaro para os devidos e legais efeitos que autorizo a realização de fotografias/vídeos em que participe nas atividades do projeto, cedendo à Misericórdia de S. Pedro do Sul os direitos
de imagem. No caso de não autorizar, deverá fazer a referência no campo de indicações/observações.

Declaração de Consentimento para Recolha de Dados Pessoais:
A Misericórdia de São Pedro do Sul recolhe, guarda e utiliza dados pessoais fornecidos pelos beneficiários, nos termos permitidos pela legislação aplicável, de forma adequada à
prestação do apoio social que o beneficiário solicita.
Os dados pessoais recolhidos são confidenciais e apenas para uso da Misericórdia, sendo apenas transferidos a terceiros mediante solicitação expressa (escrita) do titular dos dados. Os
dados pessoais poderão, contudo, ser tratados por entidades que nos prestam serviços em matéria de contabilidade, financeira, seguradora, etc., mas sempre no âmbito da relação
contratual com a Misericórdia e ao abrigo de acordo de confidencialidade.
Os dados pessoais serão mantidos enquanto durar a prestação do serviço social. Findo o apoio, convenciona-se que os mesmos serão mantidos em termos de processo individual, para
efeitos de acompanhamento, auditoria e fiscalização pelas entidades de tutela, pelo período mínimo previsto na lei (5 anos após a saída da resposta social; 10 anos no que concerne a
documentos contabilísticos e fiscais).
Os direitos de acesso, retificação, oposição e esquecimento dos dados pessoais pelo titular dos dados do presente pedido de apoio podem ser exercidos a qualquer momento, por
escrito.
Declaro que tomei conhecimento dos princípios do tratamento dos dados pessoais pela Misericórdia de São Pedro do Sul, pelo que autorizo o tratamento dos dados pessoais fornecidos
a esta instituição.

São Pedro do Sul, _______ de __________________ de _________

Validação pela Misericórdia

Assinatura:
___/___/_____

Ass. Técnico: _____________

Secretariado:
Misericórdia de São Pedro do Sul
Rua da Misericórdia, n.º6 | Tel. 232 720 460 / Fax. 232 720 465 | Email: geral@mspsul.com.pt | Site: www.mspsul.com.pt

Mod. MSPS-PO 011-03

Horta Comunitária de São Pedro do Sul
Carta de compromisso
Eu,

______________________________________________,

beneficiário

em

nome

______________________________[i], declaro que recebi e tomei conhecimento do
regulamento interno da “Horta Comunitária de São Pedro do Sul”, aceitando-o e
comprometendo-me a fazer uso da parcela/canteiro que me é atribuída, nos moldes e uso
previstos no regulamento interno.
A utilização do canteiro Bio-horta, não estabelece qualquer relação comercial e não origina
qualquer relação de propriedade com o mesmo, sendo esta da Misericórdia de São Pedro
do Sul, pelo que usufruo apenas dos produtos que irei produzir na parcela que me é
destinada.
Data: ____/____/_______
Assinatura ______________________________________

[i] Indicar se individual, familiar ou coletivo.
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