
UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ULME E SEMIDEIRO

Ficha de Inscrição Nº _________

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A)

NOME: ________________________________________________________________________________________

D.N. ____/____/________ ESTADO CIVIL _______________________ HAB. LIT. _____________________

Nº ID CIVIL _______________ NIF _______________ NATURALIDADE ____________________

TELEFONE: ___________________________ TLM _______________________

EMAIL ________________________________________________________________________________________

MORADA _____________________________________________________________________________________

C.P _________-_____   _______________________________________

PROFISSÃO (antiga ou atual) ______________________________________________________________________

SITUAÇÃO PROFISSIONAL _____________________________________________________________________

2. ÁREAS DE INTERESSE:

ARTES DECORATIVAS  ATIVIDADE FÍSICA 

TRABALHOS MANUAIS  NATAÇÃO/HIDROGINÁSTICA 

MÚSICA  SAÚDE E BEM-ESTAR 

TEATRO  INTEGRAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 

LINGUAS ESTRANGEIRAS  TIC (Informática) 

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO  OUTRAS 

Especifique: ______________________________

_________________________________________

_________________________________________

3. PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Sede: Rua Viriato Cabreira, nº 21****2140-383 ULME**** Telef. 249 770 284****Email: gabsocial@freguesiadeulme.pt

Foto do(a) aluno(a)

mailto:gabsocial@freguesiadeulme.pt


_______________________________________________________________________________________________

DATA INSCRIÇÃO ____/____/__________

ASSINATURA: _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Sede: Rua Viriato Cabreira, nº 21****2140-383 ULME**** Telef. 249 770 284****Email: gabsocial@freguesiadeulme.pt

POLÍTICA DA PRIVACIDADE

Os dados pessoais cedidos são armazenados informaticamente e/ou em arquivo físico pela Junta de Freguesia de Ulme,
e  serão apenas utilizados no âmbito  das  atividades  da Universidade Sénior.  Os dados recolhidos destinam-se aos
seguintes fins: a) seguro; b) promoção da imagem da Universidade Sénior; c) registo de presenças; d) relatórios de
atividades e estatísticas. O titular os dados pessoais poderá aceder aos seus dados bem como proceder à respetiva
correção, alteração ou eliminação. Sem prejuízo do atrás exposto a Junta de Freguesia de Ulme poderá manter os dados
a  que  esteja  obrigada  por  imposição  legal,  apenas  e  só  enquanto  tal  obrigação  se  mantenha.  Os  dados  pessoais
fornecidos não serão cedidos ou partilhados a terceiros.

O titular declara estar plenamente ciente e informado das condições atrás descritas, e consente no tratamento dos seus 

dados pessoais.   Sim

CEDÊNCIA DE DIREITOS DE IMAGEM

A Junta de Freguesia de Ulme, no âmbito das atividades a Universidade Sénior pode proceder a recolha de imagens dos
participantes que poderão ser armazenadas informaticamente ou em arquivo físico. As imagens recolhidas destinam-se
apenas a serem utilizadas em iniciativas de divulgação decorrentes das atividades da Universidade Sénior, não podendo
ser cedidas a outrem sem expressa e prévia autorização. A Junta de Freguesia de Ulme compromete-se a solicitar
autorização para a utilização das imagens para quaisquer outros fins que não o constante da presente declaração.

Declaro estar ciente e informado das condições atrás descritas, e consinto no tratamento da minha imagem e na sua
utilização para  efeitos  promocionais  e de forma  gratuita  em todos os  suportes  comunicacionais  afetos  à Junta  de
Freguesia  de  Ulme  e  à  Câmara  Municipal  da  Chamusca,  reservando  sempre  o  direito  à  minha  boa  imagem  e

integridade.   Sim

mailto:gabsocial@freguesiadeulme.pt

