
Morada

Telefone Fax NIF

Categoria I (Vinho Branco)

Marca Ano Colheita

Marca Ano Colheita

Marca Ano Colheita

Categoria II (Vinho Tinto)

Marca Ano Colheita

Marca Ano Colheita

Marca Ano Colheita

DECLARAÇÃO: Para todos os efeitos declaro que sou proprietário / autorizado pelo proprietário
(riscar o que não interessa) do(s) vinho(s) a concurso e que o(s) mesmo(s) está(ão) certificado(s) pela CVRVV.

Data:            /            /    
Assinatura

Marca Branco Tinto

Marca Branco Tinto

Marca Branco Tinto

Nome/Empresa do Concorrente

BOLETIM DE INSCRIÇÃO

XII CONCURSO E PROVA O VINHO VERDE DE AROUCA

Este boletim de inscrição deve ser entregue na Câmara Municipal de Arouca, para o Concurso O Vinho Verde de Arouca, 
até 13 de setembro de 2021. Anexar relatório de ensaio da CVRVV na modalidade "Concurso"

CONCURSO O VINHO VERDE DE AROUCA

Ano Colheita

Ano Colheita

Ano Colheita

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 
Tomei conhecimento e autorizo o tratamento dos meus dados pessoais, bem como a captura e utilização da 
minha imagem nos termos previstos na declaração constante do verso.

PROVA DE VINHO DE AROUCA NÃO CERTIFICADO



 ii) às finalidades do tratamento a que os dados pessoais se destinam;

Declaração no Âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

iii) aos destinatários dos dados pessoais; 

iv) à conservação dos dados, cujo prazo vigorará enquanto a autarquia levar a cabo aquele evento; 

v) à existência do direito de solicitar o acesso aos meus dados pessoais, bem como a sua retificação ou o seu apagamento; 

vi) ao direito de retirar o consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado até aí; 

vii) ao direito de apresentar reclamação junto da autoridade de controlo.

O titular dos dados pessoais constantes da presente ficha de inscrição, enquanto candidato,  declara, nos termos e para os 
efeitos previstos no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que:

1.       Autoriza o tratamento dos seus dados pessoais, pelo Município de Arouca, NIPC 506 808 122, com o fim de serem 
utilizados no âmbito da Feira das Colheitas, evento organizado anualmente pela autarquia;

2.       Autoriza que esses dados sejam partilhados com os prestadores de serviços que a autarquia decida contratar no 
âmbito do referido evento;

3.       E que, no âmbito da recolha desses dados, o Município de Arouca facultou toda a informação necessária, 
designadamente no que respeita:

 i) à identidade e contatos do Município, enquanto responsável pelo tratamento dos dados;


