Exmo. Senhor Diretor do FOR-MAR,
Nome completo do requerente

Número do documento
Identificação
(BI/CC/Passaporte)

Data Emissão/Validade

Inscrição Marítima nº

Naturalidade

Nacionalidade

Capitania

Data de Nascimento

NIF

Categoria profissional

Habilitações

Situação profissional

4º ano  5º ano  6º ano  7º ano  8º ano 
9º ano  10º ano  11º ano  12º ano 
Bacharelato  Curso superior  Outra:
________________

Desempregada(o) 
Candidato a 1º Emprego 
Trabalhador por conta própria  Trabalhador por conta de
outrem 
Morada

Rua / Praça / Largo

Telefone Fixo nº

Nº Porta

Telefone Móvel nº

Andar

Código Postal

Localidade

E-mail

Vem requerer a V. Exa: (Exposição clara do objetivo do requerimento)

Documentos que anexa:
Fotocópia do Documento de Identificação
Certificado de Aptidão Física
Fotocópia do Cartão de Contribuinte
Fotocópia do Cartão de Segurança Básica
Fotocópia da Cédula Marítima
Certificado de Habilitações Profissionais
Outros (quais?) ______________________________________________

Pede deferimento,
____________________ , ___/____/20__

______________________________
(Assinatura do requerente)
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TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais:
Os dados pessoais serão tratados pelo Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR), com sede na
Avenida de Brasília, Edifício FOR-MAR, Pedrouços, 1400-038 Lisboa, pessoa coletiva nº 508590582, registada sob este
mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, doravante designada por FOR-MAR.
Como realizamos o tratamento dos seus dados pessoais:
As presentes condições pretendem informá-lo acerca dos aspetos relacionados com a recolha e tratamento dos seus
dados pessoais.
Ao fornecer os seus dados pessoais ao FOR-MAR, o titular aceita e autoriza a recolha e utilização dos seus dados
pessoais (informação suscetível de o identificar), conforme aqui previsto. Os dados pessoais disponibilizados são
tratados sob a responsabilidade do FOR-MAR, o qual é a entidade Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais que
os titulares de dados lhe forneçam.
O FOR-MAR necessita de proceder à recolha e ao tratamento dos dados supracitados para promoção de atividades de
formação profissional e exames de aptidão nos setores ligados às atividades marítimas. A disponibilização dos dados
pessoais é obrigatória para estas finalidades. Os seus dados pessoais serão tratados por trabalhadores e colaboradores
do FOR-MAR que estejam devidamente autorizados a proceder ao respetivo tratamento no desempenho das suas
funções. Podem, no entanto, ser comunicados, a autoridades judiciais ou policiais ou quaisquer autoridades que
possam legitimamente recebê-los nos termos legais, caso seja exigido por disposições legais aplicáveis.
Enquanto Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais que lhe são disponibilizados:








O FOR-MAR observa todas as disposições legais aplicáveis, garantindo a qualidade, a exatidão, a integridade e o
sigilo dos dados que lhe sejam confiados, bem como a legitimidade para o seu tratamento nos termos legais,
nomeadamente, a licitude, a segurança e a confidencialidade do tratamento, a não utilização posterior dos dados
pessoais para fins diversos dos enunciados no momento da recolha (salvo consentimento expresso posterior do
seu titular);
O FOR-MAR só tratará os Dados Pessoais durante o período necessário ao seu tratamento, sem prejuízo de
conservação por tempo superior caso seja necessário para cumprimento de obrigação legal ou no âmbito de
processo judicial. Findo esse prazo os dados serão eliminados ou anonimizados de modo a não permitir a sua
identificação;
O FOR-MAR dispõe de medidas técnicas e organizativas adequadas a proteger os dados pessoais contra a
destruição acidental ou ilícita, perda acidental, alteração, divulgação e/ou acesso não autorizados;
O FOR-MAR assegura aos titulares dos dados todos os direitos legalmente previstos, nomeadamente, o direito a
obter a confirmação de que os seus dados estão a ser objeto de tratamento bem como toda a informação relativa
a esse tratamento, bem como conhecer o prazo previsto de conservação dos seus Dados Pessoais;
O FOR-MAR assegura ainda o exercício dos direitos de acesso, oposição e/ou limitação ao tratamento,
portabilidade, bem como a possibilidade de atualização, retificação ou eliminação dos dados pessoais pelo
respetivo titular. Os titulares dos dados podem exercer a todo o momento os seus direitos contactando para o
efeito o FOR-MAR, por escrito, através de envio de e-mail para o Encarregado de Proteção de Dados que poderá
ser também contactado para esclarecer dúvidas através do e-mail ep.dados@for-mar.pt. Os pedidos legítimos
dos titulares dos dados serão atendidos pelo FOR-MAR no prazo de 1 mês (esse prazo poderá ser prorrogável por
mais 2 meses, se absolutamente necessário e mediante envio de justificação prévia);

O FOR-MAR trata os Dados Pessoais dos titulares dos dados de acordo com as exigências de legislação em vigor. Sem
prejuízo, caso o titular dos dados entenda que o FOR-MAR não cumpre a legislação ou não respeita os seus direitos,
poderá apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Tomei conhecimento: ___________________________________________________
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