FORMULÁRIO PARA MARCAÇÃO DE ATIVIDADES GRUPOS
Para melhor entender o interesse da sua visita, o Serviço Educativo do Museu Futebol Clube do Porto
solicita, por favor, que o responsável que propôs a atividade responda atentamente a este formulário.
1.

Atividade pretendida:

☐ Visita ao Museu
Data:

☐

Visita ao Estádio*

☐ Visita Museu + Estádio*
Hora:

Data alternativa 1:

Hora:

Data alternativa 2:

Hora:

☐

Com visita guiada, privada**

**As visitas guiadas ao Museu têm um custo de 50€ para um grupo de 25 pax (máximo).
**As visitas guiadas ao Estádio têm um custo de 25€ para um grupo de 25 pax (máximo).
* Em virtude de circunstâncias alheias, as visitas ao Estádio poderão estar sujeitas a alterações ou cancelamento. No
entanto, qualquer alteração será, sempre que possível, previamente informada e indicadas as alternativas.

2.

Nome da instituição/grupo:
Cidade:
E-mail:
NIF:

3.
4.

Nº Adulto:
Nº Seniores:
Nº Crianças:
Total visitantes:
Algum dos visitantes é Sócio FC Porto? Em caso afirmativo, por favor, indique o nº(s) de sócio(s):

5.

Qual o principal intuito desta atividade

☐ Lazer
6.

Contacto móvel:

☐ Conhecimento

☐ Outro:

☐ Não ☐ Sim
Algum(uns) visitante(s) necessita(m) de atendimento especial?
Qual o perfil desses visitantes? Indique, por favor a quantidade de participantes.
Deficiente Intelectual
Surdo / Baixa Audição
Deficiente Físico – cadeira rodas

Cego / Baixa Visão

Neuro motor

Psicossocial

Transtorno de deficit de atenção e/ou hiperatividade
Outros

Nota: O Titular de Dados mencionado no formulário deve corresponder ao Titular que assina a DECLARAÇÃO E
CONSENTIMENTO PRÉVIOS À POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Assinatura:
Data:

A confirmação da atividade será feita depois do Museu receber este formulário preenchido. Por favor
enviar para groupbooking.museu@fcporto.pt

DECLARAÇÃO E CONSENTIMENTO PRÉVIOS À POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS
Em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679), a
PortoComercial – Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Sponsorização, S.A. informa
que:
•
•

•

•

Apenas recolhe os dados pessoais indispensáveis à inscrição para a visita.
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 servicoeducativo.museu@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, retificação,
esquecimento, portabilidade, limitação, informação e o direito à oposição, mediante
contacto com o Encarregado de Proteção de Dados, através do e-mail
titular.dados.pessoais@fcporto.pt ou enviando uma comunicação para Via FC Porto,
Estádio do Dragão, Entrada Poente, Piso 3, 4350-415, Porto.

Para mais informações consulte a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados disponível
em www.fcporto.pt.

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.
_________________________________
(Assinatura)
Porto, ________ de _______________________ de ____________

1O Grupo Futebol Clube do Porto é constituído pelas seguintes empresas:
Futebol Clube do Porto, PortoEstádio – Gestão e Exploração de Equipamento Imobiliário, S.A., PortoComercial – Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Sponsorização,
S.A., EUROANTAS – Promoção e Gestão de Empreendimentos Imobiliários, S.A., FC Porto – Futebol, S.A.D., FCPorto Multimédia – Edições Multimédia, S.A., Fundação Portogaia
para Desenvolvimento Desportivo, FC Porto - , Partilhados, S.A., PORTOSeguro – Sociedade Mediadora de Seguros do Porto, Lda., FCP Media, S.A., Dragon Tour - Agência de
Viagens, S.A., Avenida dos Aliados - Sociedade de Comunicação, S.A., Miragem – Produção Audiovisual, S.A.

A confirmação da atividade será feita depois do Museu receber este formulário preenchido. Por favor
enviar para groupbooking.museu@fcporto.pt
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