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Nome da criança: ______________________________________________ PIC: ____ 
Nome do Enc. de Educação: _________________________________  

 

Declaração de Consentimento 

Clientes de CAF 

 

1. Autorizo que os dados pessoais por mim fornecidos à ABLA – Associação de 

Beneficência Luso-Alemã sejam tratados por esta, para as seguintes finalidades: 

caracterização sociográfica, composição do processo administrativo, envio de 

informações solicitadas pela Câmara Municipal de Cascais (gestão de refeições), 

envio de avisos de pagamento e faturas-recibo, envio de publicações regulares e 

comunicados gerais sobre o funcionamento do serviço de CAF e sobre o seu 

educando. 

 

2. Para efeitos do disposto anteriormente, serão tratados dados pessoais relativos 

à identificação da criança, nomeadamente nome, data de nascimento, 

nacionalidade, naturalidade, morada, código postal, género, NIF, NISS, Nº 

utente, Nº identificação, informação sobre doenças e/ou alergias que possua, 

bem como de necessidades educativas especiais existentes. Para além destes, 

autorizo que a ABLA trate também os seguintes dados relativos à filiação da 

criança: nome, data de nascimento, morada, código postal, NIF, NISS, Nº 

identificação, contactos telefónicos, contactos de e-mail, situação profissional, 

profissão, local de trabalho e horário de trabalho. Acrescento ainda que é da 

minha inteira responsabilidade a cedência do nº de identificação civil das 

pessoas autorizadas a vir buscar o meu educando ao CAF.  

 

3. Para efeitos do ponto 1, poderão ter acesso aos dados do titular todos os 

colaboradores que, dentro da organização, necessitem dos mesmos para 

prosseguir com as finalidades mencionadas, garantido o sigilo e a 

confidencialidade dos mesmos. 
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4. Os dados pessoais serão conservados por um período de cinco anos após a 

rescisão do contrato de prestação de serviços entre o titular e a ABLA, ou por 

período superior caso sejam necessários para utilização em processo judicial. 

 

5. O titular tem direito de acesso aos seus dados pessoais e à sua retificação, 

alteração, correção, limitação do tratamento e eliminação dos mesmos, bem 

como a solicitar esclarecimentos e/ou opor-se ao seu processamento por razões 

legítimas, e ainda à sua portabilidade (quando aplicável). Para tal, deverá enviar 

o pedido por correio eletrónico para dpo@abla.org ou por correio registado para 

Praceta Infante D. Henrique, 80, Quinta do Junqueiro, 2775-584 Carcavelos.  

 

6. Quando aplicável e possível, o titular poderá vir a retirar o consentimento ora 

concedido, sem que tal prejudique ou ponha em causa a licitude do tratamento 

de dados efetuado durante o consentimento validamente atribuído. 

 

  Declaro que li e aceito as condições acima referidas. 

 

 

Assinatura: _______________________________________  

 

Data: ______________________ 
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