
Termo de Responsabilidade para a utilização do complexo das Piscinas
Municipais Victor Martelo

Identificação do utente

Nome:
N.º de utente:

Identificação do encarregado de educação ( no caso de o utente ser menor de idade)

Nome: 

Declarações

 Declaro que fui devidamente informado sobre as normas de retoma às instalações do complexo de Piscinas Municipais de Victor 
Martelo, no âmbito da fase de desconfinamento de COVID 19.

 Concordo e aceito respeitar todas as normas presentes no (s) manual de procedimento (s), bem como as restantes recomendações da 
Direção Geral de Saúde. Informo que tenho conhecimento e compreendo os riscos e as vias de transmissão da COVID – 19, e aceito cumprir 
todas as medidas para limitar a sua disseminação/mitigação nomeadamente etiqueta respiratória, higiene de mãos, distanciamento 
individual e utilização de máscara nos locais obrigatórios.

 Como utente ou acompanhante com acesso autorizado às instalações comprometo-me a auto monitorizar a sua temperatura antes da 
utilização das mesmas. Sempre que o registo de temperatura for superior a 37,8, não acedo às instalações e deverei permanecer em casa 
sobre vigilância.

Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares) 

Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento dos 
referidos dados por parte do Município de Reguengos de Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados 
pessoais.
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação jurídica (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido formulado) ou 
necessário ao exercício de funções de interesse público
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica municipal em 
vigor
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido

Data  O Requerente
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