
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Nome:  

Nº FPB:  

Clube:  

Associação:  

Qualidade de Agente 
Desportivo 

1
 

 Atleta  Treinador(a)  Árbitra(o) 

 Juiz(a) Árbitro  Delegado(a)   

 

Declaro que: 

Autorizo o tratamento e utilização dos meus dados pessoais para efeitos e no âmbito da prática desportiva da 

modalidade de Badminton, por todo o tempo que for agente desportivo federado(a) e até 3 anos após a minha 

desvinculação da Federação Portuguesa de Badminton, designadamente: 

1. Para a participação em provas ou prática de quaisquer actividades de natureza desportiva realizadas 

ou sob a égide da FPB, em que venha a ser inscrito a título individual ou através de Clube/Associação 

supra identificado(s). 

2. Para a participação em provas ou prática de quaisquer actividades de natureza desportiva de âmbito 

internacional em que venha a ser inscrita(o) através da FPB, a título individual, em representação do 

clube ou das seleções nacionais. 

3. Para serem utilizados no âmbito regulamentar e disciplinar pela FPB, ou pelas entidades que tutelam o 

desporto e a modalidade. 

Autorizo ainda a utilização dos meus dados pessoais nas questões imprescindíveis à condição de agente desportivo 

federado, para efeitos de, nomeadamente: 

a) Seguro desportivo; 

b) Avaliação clínica; 

c) Inserção de notícias no sitio da Federação Portuguesa de Badminton na internet; 

d) Divulgação e publicidade; 

e) Sponsorização da modalidade. 

 

Mais declaro que fui informado que: 

 

- Posso retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem que tal 

comprometa a licitude do tratamento efectuado, com base no consentimento dado. 

                                                           
1 Assinale com um “X” na quadricula respectiva a sua qualidade de agente desportivo 



- Disponho do direito de solicitar, ao responsável pelo tratamento, acesso aos dados pessoais que me digam 

respeito, bem como, a sua retificação ou o seu apagamento,  a limitação do tratamento ou do direito de me opor 

ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados 

- Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderei opor-me às mesmas, 

nos termos e para os efeitos do art. 22.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

- Caso considere ter sido violado o RGPD poderei apresentar reclamação à autoridade de controlo. 

- A comunicação dos meus dados pessoais são imprescindíveis à inscrição na Federação Portuguesa de 

Badminton e à manutenção do estatuto de Agente Desportivo federado. 

 

_____________, _____ de _______________ de _______ 

O Agente Desportivo
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__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Quando o Agente Desportivo for menor de idade, a presente declaração é assinada pelo respectivo Encarregado de Educação. 


