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DECLARAÇÃO E CONSENTIMENTO PRÉVIOS À POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS 

 

Em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados (EU) 2016/679, a Futebol 

Clube do Porto - Futebol, S.A.D., informa que: 

 

 Apenas recolhe os dados pessoais indispensáveis à inscrição como aluno Dragon Force. 

 Os seus dados só serão tratados de acordo com as finalidades para que foram recolhidos 

e conservados apenas pelo período de tempo necessário ao cumprimento destas 

finalidades, sempre obedecendo aos prazos fixados na lei e/ou pareceres da autoridade 

de controlo nacional. 

 O titular de dados pessoais pode, a qualquer momento, revogar o consentimento 

prestado, bastando o contacto através do e-mail dragonforce@fcporto.pt , dizendo que 

não quer ser contactado para receber as nossas informações e campanhas 

promocionais. 

 O titular dos dados pessoais pode ainda exercer os seus direitos de acesso, rectificação, 

esquecimento, portabilidade, limitação, informação e o direito à oposição, mediante 

contacto com o Encarregado de Protecção de Dados, através do e-mail dpo@fcporto.pt 

ou enviando uma comunicação para Via FC Porto, Estádio do Dragão, Entrada Poente, 

Piso 3, 4350-415, Porto. O titular dos dados pessoais pode também participar à 

Comissão Nacional da Proteção de Dados. 

 

Para mais informações consulte a Política de Privacidade e Protecção de Dados do Futebol Clube 

do Porto disponível em www.fcporto.pt  

(Coloque S para Sim e N para Não) 

 

Consinto receber informações comerciais e promocionais sobre produtos e serviços 

prestados por qualquer uma das empresas do Grupo Futebol Clube do Porto1, bem como 

informações exclusivas de parceiros comerciais do FC Porto. 

 

 

   Consinto a captação e utilização de imagens (fotografia e/ou vídeo) e som do meu educando 

no âmbito da promoção, comunicação e informação da Dragon Force. 

 

 

 

________________________________________ 
(Assinatura de acordo com Cartão de Cidadão) 

 

 

 
Porto, ________ de _______________________ de ____________ 

                                                           
1 O Grupo Futebol Clube do Porto é constituído pelas seguintes empresas: 

Avenida dos Aliados - Sociedade de Comunicação, S.A.; Dragon Tour - Agência de Viagens, S.A.;EUROANTAS - Promoção e Gestão de Empreendimentos Imobiliários, S.A.; FCP 

Media, S.A.; FCPorto - Serviços Partilhados, S.A.; FCPorto Multimédia - Edições Multimédia, S.A.; Fundação Portogaia Para Desenvolvimento Desportivo; Futebol Clube do Porto; 

Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D.; Miragem - Produção Audiovisual, S.A.; Portocomercial - Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Sponsorização, S.A.; 

Portoestádio, Gestão e Exploração de Equipamentos Desportivos, S.A.; PORTOSeguro - Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda. 

mailto:dragonforce@fcporto.pt
http://www.fcporto.pt/

