
Nome da Criança: ______________________________________________________________ 

 

Consentimento para o Tratamento dos Dados Pessoais no âmbito das Actividades Catequéticas, 
levadas a cabo pela Paróquia de São Pedro de Barcarena nos Grupos de Catequese dos 1º ao 
10º Ano e Grupo de Jovens, nos termos previstos no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, designadamente  artigos 6º, nº 1, a) e 9º, nº 2, a). 

 Consentimento 
 Sim Não 
Tratamento de dados pessoais constantes do presente formulário, 
designadamente os relacionados com as convicções religiosas, sejam 
tratados no âmbito da Missão da Igreja Católica, pela Paróquia de São Pedro 
de Barcarena, Patriarcado de Lisboa, para fins relativos ao Percurso 
Catequético do meu Educando, o que inclui, nomeadamente, os registos 
para efeito da Celebração dos Sacramentos  e a sua disponibilização aos 
Órgãos  que procedem à gestão e tratamento de informação da Paróquia de 
São Pedro de Barcarena  

 
 
 

X 

 

Captação de imagem e visualização nos espaços físicos e digitais afetos à 
Igreja Católica  

  

 

1. Consinto que estes dados sejam conservados no âmbito da missão da Igreja, enquanto for 
necessária a sua manutenção para cumprimento da finalidade para que foram recolhidos e 
tratados.  

2. Tomei conhecimento que a entidade responsável pelo tratamento dos dados é a Paróquia 
de São Pedro de Barcarena, com domicílio em Igreja Paroquial de S. Pedro, Largo 5 de 
Outubro, 2730-047 Barcarena e  com o email paroquiadebarcarena@gmail.com.  

3. Enquanto titular dos dados, tenho direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, nos 
termos do regulamento geral de protecção de dados, o direito ao acesso, retificação e 
apagamento , bem como a limitar ou retirar o consentimento para tratamento, em relação  
aos referidos dados, dentro dos limites impostos pela lei, bem como a receber os dados 
informatizados, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o 
direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento (portabilidade dos 
dados).  

 Dúvidas e envio da ficha de inscrição para o email: paroquiadebarcarena@gmail.com. 

 Assim, assinamos a presente declaração de consentimento para utilização dos dados pessoais 
identificados e assumimos o compromisso , consciente da educação que pretendemos para a 
minha / o meu educanda(o), bem como declaro que tomei conhecimento e aceito a política de 
proteção de dados que me foi exposta. 

 

Tercena, ____ de ________________ de ________ 

 

___________________________________________ 

                                                                                                                   (Assinatura) 


