
A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, estabelece, no n.º 2 do artigo 40º, que, 
no âmbito das atividades físicas e desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas a admissão de qualquer pessoa às instalações 
desportivas abertas ao público não está condicionada à apresentação de exame médico, mas tão somente à especial obrigação de se 
assegurar, previamente, de que não tem quaisquer contra-indicações para a prática da atividade que pretende desenvolver.
Assim, declaro não possuir quaisquer contra-indicações para a prática da atividade que pretendo realizar, aceitando as condições desta 
inscrição e tendo conhecimento do Regulamento Geral da Piscina e do Regulamento das Escolas de Natação. 

  (Assinatura do Enc. Educação, quando menor de 18 anos)

Nota: os dados recolhidos são confidenciais, sendo estes só utilizados pela Ágora, destinando-se à inscrição do aderente, ou envio de informação que 
a Ágora considere de interesse ao aderente.

O funcionário(a)  
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Ficha de cliente
Inscrição

Renovação

Aderente n.º

Piscina

Data de Admissão

Observações: Esta ficha deverá ser acompanhada do Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou cédula pessoal e uma foto 
atualizada. Agradecemos o preenchimento em letra bem legivel, de preferência em MAIUSCÚLAS.  

Nome  

Cartão Cidadão    Validade   /  / 

NIF  Sexo Feminino   Masculino  

Data de nascimento  /  / 

Encarregado de Educação  

Morada  

Localidade   Código Postal    -  

Freguesia   Concelho 

Telemóvel   Tel. Alternativo 

E-mail 

N.º de Aderente Angariado / Angariador 

Regime de utilização
Utilização Livre

Escola de Natação

Atividades Aquáticas

Atividades Academia

C. Verde Light

Dia Prof.Horário Modalidade



Declaração de consentimento 
para tratamento de dados pessoais

A Ágora - Cultura e Desporto, E.M. assegura que os dados pessoais recolhidos, no âmbito das inscrições/renovações 

organização e funcionamento da mesma.

Os dados pessoais serão tratados de acordo com o disposto no Regulamento (EU) 2016/679, adotando a Ágora,  
enquanto Responsável pelo Tratamento de Dados, tecnologias e procedimentos de segurança para proteger os dados 
pessoais do acesso, uso ou divulgação não autorizados.

No âmbito do funcionamento da rede municipal de piscinas, os dados pessoais recolhidos serão partilhados com os 
rececionistas, professores e funcionários alocados ao funcionamento da rede municipal de piscinas, para possibilitar  
a gestão corrente inerente ao funcionamento da mesma, nomeadamente, gestão dos utilizadores.

Os dados serão conservados durante a vigência do seu contrato e por um período subsequente de 5 anos.

 
apagamento ou limitação do tratamento dos dados pessoais. O Utente / Encarregado de Educação tem, ainda,  
o direito de retirar o consentimento, sem comprometer a licitude do tratamento já efetuado.

Contacto do Responsável pelo Tratamento de Dados – geral@agoraporto.pt

Eu,  , Utente/Encarregado de Educação do educando 

 , concordo e dou o meu consentimento para a recolha  

de dados pessoais nos termos supra indicados.

Porto,  de  de 2021

O Utente / Encarregado de Educação
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