
AAAF(Jardim de Infância) CAF(1ºCICLO) Refeições Escolares

Acolhimento + Prolongamento Acolhimento 08:00/09:00 Almoço 

08:00/09:00  - 15:00/17:30 

         Acolhimento + Prolongamento Lanche

Extra-Horário 17:30/19:00  08:00/09:00   - 17:30/19:00

(Necessário apresentação de 

declaração da emtidade Patronal)

Sim Não

Descrição da NEE:

Nome da Mãe

Sim   Não                     Quantos?

Nome:

Parentesco: Contactos:

Parentesco: Contacto:

Morada:

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS

Ano Letivo: 2021/2022 Agrupamento:

Escola: 1º CicloJI

NIF nº:

Utente SNS Nº:

Nome:

Parentesco:

Contactos:

NIF nº:

Filiação:

Contacto:

Contacto:

Escola:

Contactos:

Além do/a Encarregado/a de Educação, a criança ou aluno pode sair das AAAF/CAF acompanhado por:

Nome:

Parentesco:

CC  Nº: e-mail:

Identificação do/a Encarregado/a de Educação

Nome:

Autorizações de Saída | Contactos de Emergência

Codigo Postal:

Morada:

Data de Validade CC: Seg . Social nº:

Tem irmãos no CAF?

Localidade:

Ano/Classe:

Nome(s):

Identificação da Criança ou Aluno

Data Nascimento: Idade:

CC Nº: Código:

Nome:

 Foto a cores ou fotocópia a 

cores para inscrição pela 1ª 

vez.

FICHA DE INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO ANO LETIVO  2021-2022 - AAAF/CAF e REFEITÓRIOS ESCOLARES

Com NEE?

Nome do Pai

Ano/Classe:



Não                     Sim

Recolha e tratamento de dados pessoais – (art.13.º, n.º 1, alínea a) do RGPD

Os dados pessoais recolhidos e tratados pela Junta de Freguesia de Olivais são os que voluntariamente colocar no formulário. O preenchimento dos dados indicados como obrigatórios são 

necessários para efeitos de inscrição.

Encarregado de Proteção de Dados – (art.13.º, n.º 1, alínea b) do RGPD

Os contactos do Encarregado de Proteção de Dados (EPD) da Junta de Freguesia de Olivais são: geral@jf-olivais.pt .

Finalidade do tratamento de dados pessoais – (art.13.º, n.º 1, alínea c) do RGPD

As finalidades do tratamento dos dados pessoais são os inerentes às atividades, de acordo com as Normas de Acesso e Funcionamento das AAAF/CAF e refeições escolares. As finalidades 

especificas incluem: gestão e controlo das atividades, para fins de faturação, envio de comunicações e informações relativas a eventos e atividades promovidas ou organizadas pela Junta 

de Freguesia de Olivais. 

Interesses legítimos – (art.13.º, n.º 1, alínea d) do RGPD

São interesses legítimos da Junta de Freguesia de Olivais, no âmbito da sua missão, desenvolvimento das suas atividades e cumprimento das suas Normas de Acesso e Funcionamento. O 

tratamento dos dados pessoais prestados pelo encarregado de educação, no artigo anterior.

Destinatários de dados pessoais – (art.13.º, n.º 1, alínea e) do RGPD

Para efeitos da celebração de seguros serão transferidos para a companhia de seguros que a Junta de Freguesia de Olivais tenha contratado, dados pessoais, nomeadamente: nome, nif, nº 

de cartão de cidadão, data de nascimento, morada e contactos do encarregados de educação.

Declaro que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras, que conheço as Normas de Acesso e Funcionamento e que tomei conhecimento das condições 

constantes na presente ficha.

Data: __________/__________/__________ Assinatura:

Autorizo a recolha dos dados relativos à saúde, contantes nesta ficha de inscrição, únicamente para gestão das atividades promovidas e/ou organizadas pela Junta de Freguesia.

Regulamento Geral de Proteção de Dados

Autorizo o tratamento dos dados de voz e/ou imagem captados durante as atividades promovidas ou organizadas pela Junta de Freguesia, cedendo os direitos sobre os mesmos  a título 

gratuito e sem necessidade de consulta prévia sobre as formas de utilização, agindo sempre a Junta de Freguesia de boa fé. O tratamento tem por finalidade a promoção e divulgação dos 

projetos, eventos e atividades promovidas  ou organizadas pela Junta de Freguesia nos diversos meios de comunicação deste orgão, nomeadamente na páginas da redes sociais e sítios de 

internet.

Dados Clínicos (doenças, alergias, cuidados especias, etc… ) - Mediante apresentação de comprovativo médico

Restrições Alimentares (intolerâncias, alergias a alimentos, etc… ) - Mediante apresentação de comprovativo médico

Adesão Débito Direto:

Consentimentos

Autorizo o tratamento dos dados de identificação presentes nesta ficha de inscrição para efeitos do programa AAAF/CAF e refeições escolares, bem como para eventos e atividades 

organizadas e/ou promovidas pela Junta de Freguesia.

(Obrigatório o preenchimento da ficha de autorização de débito direto na qual 

deve constar comprovativo do IBAN (legível) emitido pela entidade bancária 

onde conste o nome do titular da conta).


