
M u n i c í p i o  d e  B a i ã o
C â m a r a  M u n i c i p a l

DECLARAÇÃO

Declaro  que   (Pretendo/não  pretendo) que  o(s)  meu(s)  educando(s)

inscrito(s) no(a)  (jardim infância/1.º CEB) de 

 usufrua(m) do serviço de: 

Refeições escolares;              Refeição Pontual;               Prolongamento de Horário;

 a partir de  (Data).

C.C. nº     Válido até:  ,      N.I.F.  nº  

Data de Nascimento     Ano de Escolaridade: 

Nome do Pai:  Contacto: 

Nome da Mãe:  Contacto: 

Nome Encarregado de Educação 

C.C. nº  Validade , NIF.nº   Contacto 

Residente em   Freguesia de

, Concelho de   Código Postal

 , Grau de Parentesco: 

Número de elementos do Agregado Familiar: 

Profissão do Pai:  Situação de Emprego 

Formação Académica 

Profissão da Mãe  Situação de Emprego 

Formação Académica 

                                                          O(A) Encarregado de Educação

Aos,           Ass. ________________________________________

IOs dados pessoais recolhidos destinam-se à organização e atualização da informação relativa ao Serviço de Refeições Escolares e
Prolongamento de Horário e são processados automaticamente nos termos da legislação da proteção de dados pessoais (Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE), sendo o seu tratamento
da responsabilidade da Câmara Municipal de Baião. O acesso às informações é facultado ao próprio, que tem direito à atualização e
correção dos dados. A omissão da declaração dos dados pessoais ou a inexactidão dos dados declarados são susceptíveis de
impedir uma qualificação favorável do pedido.
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