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Declaração de Compromisso 

Escola / Professor 
Nós, abaixo assinados, em representação do Agrupamento ______________________________ 
_________________________________, Escola ________________________________________, situada no 
município de _________________________, declaramos a vontade de participar nas Olimpíadas da 
Geografia. 

Para o efeito, comprometemo-nos a criar as condições necessárias à concretização das Olimpíadas da 
Geografia, garantindo uma sala equipada para a realização da prova online (relativa à primeira eliminatória), 
a nomeação de dois professores vigilantes (que não sejam do grupo 420) e um professor de Geografia 
coordenador.  

Paralelamente, comprometemo-nos a garantir o estipulado nos artigos 4 e 6 (pontos 1., 2.) do regulamento. 

Relativamente aos alunos inscritos, declaramos que todos os representantes legais dos alunos inscritos 
foram informados dos termos do tratamento de dados e prestaram o consentimento, enquanto titular das 
responsabilidades parentais do mesmo, para o tratamento dos dados pessoais do menor, pelas entidades 
promotoras das Olimpíadas da Geografia, para a(s) finalidade(s) descrita(s) e nos termos acima dispostos; 
autorizando também a captação da imagem dos educandos, pelas entidades promotoras das Olimpíadas da 
Geografia, através de fotografia ou vídeo, no âmbito da participação neste projeto, bem como a sua 
utilização no âmbito da comunicação das atividades destas. 

Relativamente à Política de Proteção de Dados das entidades promotoras das Olimpíadas da Geografia – 
Associação Portuguesa de Geógrafos e Associação de Professores de Geografia, ao assinar o presente 
documento, todos os signatários confirmam que leram e tomaram conhecimento dos termos da Política de 
Proteção de Dados das entidades supracitadas (impressa no verso da página) designadamente do conteúdo 
dos pontos 4 e 5, e que: 

 
(*) aceitam e autorizam que os dados, as informações e imagens inseridas por esta Comissão no sitio das 

Olimpíadas da Geografia e nas páginas do Facebook das entidades, sejam guardados e utilizados de 

acordo com as suas Políticas de Proteção de Dados, bem como se comprometem a recolher previamente 

as respetivas autorizações relativas à divulgação de imagem e dados pessoais dos participantes inscritos.  

 
 
 Diretor(a)* 

 
 

 
Assinatura* 

 
 

 
Professor de Geografia 
Coordenador(a)* 

 

 
Assinatura* 

 
 

 
 
Carimbo da Escola                                                                                        Data :  ____ /____ / ____  

 
 

*obrigatório para poder ser aprovada a inscrição  
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Regulamento de Proteção de Dados da Associação Portuguesa de Geógrafos (APG) 
 

 

1. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais indicados acima é a Portuguesa de Geógrafos, 

com sede na Instituto de Ciências Sociais, Av. Professor Aníbal Bettencourt, n.º 9, 1600-189 Lisboa 

2. Os dados pessoais fornecidos no presente documento (e/ou em formulário de inscrição online) 

nomeadamente o nome da instituição, nome do participante, número de identificação pessoal e contactos são 

tratados por serem necessários para o prosseguimento de interesses legítimos da APG no âmbito da iniciativa 

em causa, uma vez que a APG se trata duma organização não governamental, sem fins lucrativos, dedicada a 

contribuir para a valorização da Geografia e para o reconhecimento da utilidade social dos geógrafos e das 

suas atividades profissionais, em domínios como o ensino, o planeamento e ordenamento do território, os 

estudos ambientais e os sistemas de informação geográfica.. 

3. Não obstante o tratamento de dados pessoais em causa se encontrar abrangido pelo prosseguimento de 

interesses legítimos da APG, será pedido o consentimento expresso aos titulares dos dados pessoais em causa. 

4. O tratamento dos dados pessoais em causa é efetuado para fins de participação nas Olimpíadas de Geografia. 

As fotografias que sejam tiradas no decurso do evento poderão vir a ser divulgadas nos meios de comunicação 

da Associação Portuguesa de Geógrafos, nomeadamente páginas da Internet e redes sociais, no âmbito da 

comunicação deste evento e/ou outras ações relacionadas. 

5. Os dados pessoais que serão objeto de tratamento pela APG são indicados no número 2 supra. 

6. A APG irá manter todos os dados pessoais recolhidos e tratados pelo período máximo de dois anos após a 

realização do evento em causa, para que os participantes possam ser informados e convidados para atividades 

semelhantes no âmbito das funções da Associação, que serão mantidos enquanto se revelarem necessários 

para efeitos de divulgação, prova e arquivo das atividades levadas a cabo pela APG. 

7. Mediante comunicação escrita a ser enviada para a morada indicada no número 1 supra, e encontrando-se 

reunidas as condições legais para tal, o titular dos dados indicados na Ficha que integra o presente documento, 

poderá proceder ao exercício dos direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e 

portabilidade dos seus dados, bem como retirar o consentimento (não obstante se manter a licitude para o 

tratamento com base nos interesses legítimos da APG conforme acima indicado). Informamos ainda que vos 

assiste o direito de apresentar uma reclamação diretamente à autoridade de controlo, a Comissão Nacional de 

Proteção de Dados. 

 

A Direção da Associação Portuguesa de Geógrafos 
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Regulamento de Proteção de Dados da Associação da Professores de Geografia (APROFGEO) 
Eventos Públicos | Formação | Concursos 

 
 

8. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais indicados acima é a APROFGEO – Associação de 

Professores de Geografia, com sede na Rua C2, (antigo, Impasse à Rua C) Lote 9, Loja 13, 1070-023 Lisboa 

9. Os dados pessoais fornecidos no presente documento (e/ou em formulário de inscrição online) nomeadamente o 

nome da instituição, nome do participante, cargo, e-mail e contacto telefónico, o grupo disciplinar e o número de 

identificação fiscal são tratados por serem necessários para o prosseguimento de interesses legítimos da APG no 

âmbito da sessão em causa, uma vez que a APROFGEO se trata duma organização não governamental, sem fins 

lucrativos, dedicada a Congregar esforços dos professores de Geografia no sentido de promover a sua atualização 

científica e pedagógica, divulgar materiais de interesse científico e pedagógico para a disciplina (Artigo 4º dos 

Estatutos). 

Não obstante o tratamento de dados pessoais em causa se encontrar abrangido pelo prosseguimento de interesses 

legítimos da APG, será pedido o consentimento expresso aos titulares dos dados pessoais em causa. 

10. O tratamento dos dados pessoais em causa é efetuado para fins de participação na sessão/evento/ação de 

formação/concursos/e sua subsequente divulgação e arquivo histórico. As fotografias que sejam tiradas no decurso 

do evento poderão vir a ser divulgadas nos meios de comunicação da Associação de Professores de Geografia, 

nomeadamente páginas da Internet e redes sociais, no âmbito da comunicação deste evento e/ou outras ações 

relacionados com Formação de Professores/concursos, etc. pelo que caso não seja dado o consentimento nos 

termos indicados ficará inviabilizada a participação na sessão em causa. 

11. Os dados pessoais que serão objeto de tratamento pela APROFGEO são indicados no número 2 supra. 

12. A APG irá manter todos os dados pessoais recolhidos e tratados pelo período máximo de dois anos após a realização 

do evento em causa, para que os participantes possam ser informados e convidados para atividades semelhantes no 

âmbito das funções da Associação, que serão mantidos enquanto se revelarem necessários para efeitos de 

divulgação, prova e arquivo das atividades levadas a cabo pela APROFGEO enquanto ONG. 

13. Mediante comunicação escrita a ser enviada para a morada indicada no número 1 supra, e encontrando-se reunidas 

as condições legais para tal, o titular dos dados indicados na Ficha que integra o presente documento, poderá 

proceder ao exercício dos direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade dos seus 

dados, bem como retirar o consentimento (não obstante se manter a licitude para o tratamento com base nos 

interesses legítimos da APROFGEO conforme acima indicado). Informamos ainda que vos assiste o direito de 

apresentar uma reclamação diretamente à autoridade de controlo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

A Direção da Associação de Professores de Geografia 

 
 

 

 

 

 

 

 

Disponível online em http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/1471/mod_resource/content/1/reg_protecao_dados.pdf 

http://www.cfpor.pt/moodle30/pluginfile.php/1471/mod_resource/content/1/reg_protecao_dados.pdf

