DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL

Gabinete de Ação Social

MOD - CLDS-10_042021

Tratamento de Dados Pessoais
As operações de tratamento de dados pessoais estão fundamentadas na Gestão da Relação Contratual, sendo realizadas exclusivamente para efeitos de Registo de Presenças em Ação de Formação, de acordo
com os termos da Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados e com as condições da Política de Proteção de Dados que se encontram disponíveis em www.cm-oleiros.pt. Os titulares dos dados podem
solicitar informações, apresentar reclamações ou exercer os seus direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos de informação, acesso, consulta, retificação, oposição ao tratamento ou apagamento,
dentro do horário normal de funcionamento, através de contacto com o Encarregado da Proteção de Dados, pelo correio eletrónico protecaodedados@cm-oleiros.pt.

Folha de Presenças
Nome da Ação: __________________________________________________________________________________
Local: __________________________________________________________________________________________
Data: ____ / ____ / _______

Eixo de Intervenção

Ação

1. Emprego, formação e qualificação
2. Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil
3. Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa
4. Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou capacitação
e desenvolvimento comunitários
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