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Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD – Regulamento (EU) 2016/679]

De acordo com o RGPD, o Município enquanto responsável pelo tratamento informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário.

BIBLIOTECA

MUSEU
HORÁRIO

/

N.º

DATA ATIVIDADE

_____/_____/_________

______:_____

DURAÇÃO

_____

TÍTULO DA AÇÃO

_________________________________________________________________________

1. TIPO DE ATIVIDADE
Apresentação de livro

Workshop

Formação

Conferência

Palestra

Outro*

*Qual? ___________________________________________________________________________________
2. RESPONSÁVEL
Nome ___________________________________________________________________________________
Telefone _______________________ Email ___________________________________________________
Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado.
3. MATERIAL NECESSÁRIO
Microfones

Projetor

PC

*Outro? ________________________________________________________________
Software necessário

Word 2007

Excel 2007

PowerPoint 2007

4. LUGARES RESERVADOS
Lugares para a mesa

Lugares reservados no público

5. OBSERVAÇÕES

DEVERES DO PROMOTOR
6. Os promotores da ação deverão respeitar os horários estabelecidos.
7. A eventual venda de bibliografia ou outro material ligado ao evento será da exclusiva responsabilidade dos
promotores, estando os funcionários da Biblioteca/Museu interditos de o fazerem.
8. O material de divulgação do evento será da responsabilidade dos promotores.
9. Sempre que a Biblioteca/Museu o entender, ficam os promotores dos eventos obrigados a responder aos inquéritos
distribuídos pelos serviços.
10. Corre por conta dos promotores, qualquer dano ou avaria nos equipamentos ou no material disponibilizado pela
Biblioteca/Museu.
11. Em eventos na Biblioteca, caso pretendam oferecer um “Porto de Honra” terão obrigatoriamente de contactar
previamente o serviço de cafetaria localizado na Biblioteca Municipal, estando os promotores impedidos de trazerem
qualquer bem alimentar sem a autorização do responsável da Biblioteca.
12. Os valores do aluguer dos espaços estão disponíveis, para consulta, na Tabela de Preços afixada no balcão de
atendimento da Biblioteca Municipal/ Museu Municipal, bem como na página web da Biblioteca/Museu.

Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art.6º, n.º1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados
por parte do Município de Espinho, no âmbito do presente formulário.
Data ______/______/____________ Ass. Promotor ___________________________________________________
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