Autorização e Consentimento para a atividade
Desafio Tríptico - Escape Room
No caso de menores de idade este formulário deverá ser assinado pelo seu representante legal

Dados pessoais
Nome: __________________________________________________________________

Concelho de residência: ______________________________

Endereço de email: _______________________________________________________________________

Idade______________________________

Tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente, sendo a finalidade a expressa no presente formulário. O titular dos dados tem direito de acesso,
retificação, eliminação, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de duvida poderá ser consultado o
Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt. Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.

Declaro que, para os devidos efeitos legais, autorizo a utilização das imagens captadas no decorrer da participação na iniciativa Desafio Tríptico, promovida pelo município
de Vila Nova de Famalicão. Mais declaro que as referidas imagens podem ser utilizadas no âmbito da promoção da atividade nos canais oficiais do município de Vila Nova
de Famalicão.

Declaração
Declaro ter conhecimento que o local está sob videovigilância para efeitos de monitorização do jogo.
Declaro ser o responsável legal do menor participante na atividade Desafio Tríptico - Escape Room.

Informação adicional
Como teve conhecimento do Desafio Tríptico?
Redes sociais

Website do município

Publicidade

Comunicação Social

Amigos/Família

Qual?

Já visitou alguns dos Museus de Famalicão?
Ainda não

1 museu

Outro

2 a 4 museus

Mais de 5 museus

RESERVA online
dia
Assinatura

hora
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