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Documento de preenchimento obrigatório, ao abrigo do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à 

xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos instituído pela Lei nº39/2009, de 30 de julho com as alterações 

introduzidas pela Lei nº113/2019. 
____________________________ 
Gestor de segurança’ a pessoa individual, representante do promotor do espetáculo desportivo, com formação específica adequada, 

que integra os seus órgãos sociais ou a este se encontra diretamente vinculada por contrato de trabalho, no caso de entidades 

participantes em competições desportivas de natureza profissional, ou por contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços, 

nos restantes casos, permanentemente responsável por todas as matérias de segurança do clube, associação ou sociedade desportiva, 

nomeadamente pela execução dos planos e regulamentos de prevenção e de segurança, pela ligação e coordenação com as forças de 

segurança, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os bombeiros, o organizador da competição desportiva, os serviços de 

emergência médica e os voluntários, se os houver, bem como pela orientação do coordenador de segurança e orientação e gestão do 

serviço de segurança privada; 

____________________________ 

NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE:         

Os dados pessoais recolhidos neste formulário serão tratados pela Associação e/ou pelos Clubes, para efeitos de gestão em 

competições desportivas organizadas pela FPF ou por si delegadas. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, 

retificação, oposição 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 respetiva Associação e/ou Clube através do envio de uma comunicação, 

selecionando o assunto “Dados Pessoais”. O tratamento dos dados pessoais limitar-se-á à prossecução das finalidades identificadas: 

Obrigação legal de identificação do agente desportivo para efeitos de participação em competições desportivas, o tratamento 

automatizado 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 FPF para arquivo de interesse público. A recolha e o tratamento dos 

referidos dados é essencial para a inscrição na respetiva competição desportiva. Apenas partilharemos os dados com entidades terceiras 

quando tal for exigido por lei, se revelar necessário para cumprir cabalmente com a inscrição na competição desportiva ou para 

responder em processo judicial. Para obter mais informações, consulte a política de privacidade da FPF (http://www.fpf.pt/pt/) e, 

brevemente a dos Clubes e/ou AF Aveiro. 

 

Data:___________     

  O GESTOR DE SEGURANÇA  Pel’A DIRECÇÃO DO CLUBE 

     

  (assinatura conforme CC)   

     

    (assinaturas conforme CC) 
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