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MODELO 11 

PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE  

(COMPLEMENTA MODELO 1 FPF – jogador com contrato de formação/trabalho - E MODELO 2 

FPF – jogador amador) 

 

Nome 

Jogador:………………………………………………………………………………………………….. 

Nome Representante Legal (em caso de menor) ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Consentimento: o Jogador supra referido (ou seu representante legal) autoriza que a Associação de 

Futebol do Porto, recolha e trate os seus dados indicados nos modelos 1 ou 3 de inscrição, modelos da 

Federação Portuguesa de Futebol. 

Mais autoriza que a Associação de Futebol do Porto extraia e conserve fotocópias dos documentos 

exigidos pela FPF para a finalidade infra informada, nomeadamente, cartão de cidadão (ou outro 

documento de identificação admissível) do atleta e do representante legal (em alternativa, a assinatura 

pode ser reconhecida nos termos legais com indicação dos dados do documento de identificação), exame 

médico,  foto. 

Finalidade: inscrição em competições desportivas organizadas pela FPF ou por si delegadas 

Direitos e Informação: o titular pode, a qualquer momento, exercer, o direito de acesso, retificação, 

anulação, oposição, reclamação para entidade de controlo,  ou eliminação dos seus dados pessoais, nos 

casos legalmente admitidos, incluindo a revogação do consentimento, quando haja lugar. Para tal, 

deverá enviar um pedido à Associação de Futebol do Porto, por escrito. 

A recolha e processamento dos dados pessoais não excederá as finalidades acima referidas, que 

englobam para além da obrigação legal de identificação do atleta para efeitos de participação em 

competições desportivas, o processamento automático de dados, incluindo a definição de perfis, para 

efeitos de tomada de decisões que  fomentem o desenvolvimento da atividade física e do desporto, e a 

sua publicação no portal da Associação de Futebol do Porto para arquivo de interesse público.  

Os seus dados pessoais não serão partilhados com Terceiros, a não ser mediante o seu consentimento ou 

do seu representante legal, ou quando exigido por lei ou para responder ao processo legal. Contudo, os 

seus dados serão transmitidos à Federação Portuguesa de Futebol e bem assim a Seguradora para efeitos 

de realização de seguro desportivo, entidades que recolherão e tratarão os dados sob sua exclusiva 

responsabilidade. 
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A Associação de Futebol do Porto, tem política de privacidade acessível em http://www.Associação de 

Futebol do Portoorto.pt/AFPORTO/POLITICA-PRIVACIDADE 

Declaro que: 

Fui notificado da política de privacidade □ Sim □ Não 

Autorizo a Associação de Futebol do Porto a processar os meus dados para efeitos de envio de 

comunicações, por meios eletrónicos, telefónicos e postais que foram concedidos □ Sim □ Não 

Autorizo a recolha de imagens e som em eventos desportivos e festivos e sua publicitação pela 

Associação de Futebol do Porto em: 

Redes sociais □ Sim □ Não 

Newsletter □ Sim □ Não 

Site □ Sim □ Não 

Meios de comunicação social □ Sim □ Não 

O não fornecimento dos dados inviabiliza a inscrição na respetiva competição desportiva.  

 

Porto, …. de ……………………………………………de 2018 

 

Assinaturas (iguais ao documento de identificação): 

O Jogador, 

 

O Representante Legal,  

 


