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NÚMERO DE ALUNO:_______

NOME
DATA NASC.

NIF

CONTACTO

CORREIO ELETRÓNICO

INFORMÁTICA

CIÊNCIAS E LINGUAS

CULTURA

ARTES

ALEMÃO

BODY&SENIOR
ATELIER DE ARTES

ALEMÃO
CONSOLIDAÇÃO

FOTOGRAFIA

PILATES

ESPANHOL
FRANCÊS

DESPORTO

MANUTENÇÃO
ESCRITA CRIATIVA

YOGA

INGLÊS

DANÇA
GRUPO DE CORDAS

INGLÊS CONVERSAÇAO
INFORMÁTICA
INGLÊS CONSOLIDAÇÃO

PORTO

ITALIANO
HISTÓRIA DAS RELIGIÕES
INFORMÁTICA
AVANÇADA

MÚSICA E POESIA
(ARNALDO TRINDADE)

HISTÓRIA DO PORTO

RE(DESCOBRIR) O
PORTO
(JOEL CLETO)

HISTÓRIA DA ARTE
PSICOLOGIA

INICIAÇÃO AO
CONHECIMENTO DO
PORTO

ESTUDOS DE ARTE
TRATAMENTO
DE IMAGEM
DIGITAL

(HELDER PACHECO)

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
MINDFITNESS

HORÁRIOS SELECIONADOS

TEAM USEA
(TEATRO)

2018/2019
Os dados pessoais constantes desta ficha de inscrição destinam-se exclusivamente à realização de
todos os procedimentos necessários à gestão e organização da inscrição na Universidade Sénior
Eugénio de Andrade, à execução/prestação dos serviços contratados ao CCD, à faturação desses
serviços, ao contacto dos serviços do CCD com o aluno, ao bom funcionamento da USEA e ainda à
divulgação de atividades e ações desenvolvidas pelo CCD e ou pela USEA.
Os dados são confidenciais, não serão divulgados a terceiros, e serão utilizados apenas para os fins a
que se destinam.
No caso de serem necessários para alguma atividade externa, certificar-nos-emos que a empresa
cumpre a RGPD.
É garantido ao respetivo titular, nos termos da lei, o direito de acesso aos dados, e à sua retificação
em caso de inexatidão.
O CCD/USEA conservará os dados pessoais constantes da presente ficha de inscrição durante o prazo
de 1 ano após o ano letivo em vigor.
Ao tratamento dos dados pessoais constantes desta ficha de inscrição são aplicáveis as normas legais
em vigor no que respeito à proteção de dados pessoais, que o CCD e a USEA respeitarão.

Declaro
-que tomei conhecimento da Política de Privacidade constante do site www.portoccd.org
-que pretendo receber informações sobre o CCD ou sobre a USEA
- que os dados que constam nesta Ficha de Inscrição são verdadeiros
- que não padece de qualquer problema de saúde que o (a) impossibilite de participar nas
atividades programadas e na convivência em grupo

Declaro que tomei conhecimento e aceito os termos e condições estabelecidos no Regulamento da USEA e do RGPD
Data

Assinatura

