EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES
PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇOS DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO
ENTIDADE PROMOTORA DO EVENTO/ATIVIDADE
Designação
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Ident. Fiscal

N.º B.I./C.C.

Telefone

Telemóvel

Válido até

E-mail
Autorizo o envio de notificações por:

SMS

Correio eletrónico

RESPONSÁVEL PELO EVENTO/ATIVIDADE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Ident. Fiscal

N.º B.I./C.C.

Telefone

Telemóvel

Válido até

E-mail
Na qualidade

Diretor

Administrador

Promotor do evento

Outro

PEDIDO

Em conformidade com o estabelecido nas “Normas Reguladoras das Cedências Ocasionais dos Equipamentos e
Espaços afetos ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso”, vem requerer a V. Exa. a cedência do seguinte espaço:
Auditório

Atelier Artístico

Jardim

Outro

TIPO DE EVENTO/ATIVIDADE
Eventos Culturais

Eventos Académicos

Eventos Sociais

Eventos Infantis

Eventos Especiais

Filmagens TV

Filmagens Cinema

Filmagens Comercial

Jantares

Cocktails

Outro
Designação do Evento/Atividade
Espaços anexos necessários
Período de Utilização
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Informação Adicional
__________________________________________________________________________
Breve descrição do Evento/Atividade
__________________________________________________________________________
Destinatários
Número Previsto
de participantes

___________________ (mínimo) a ________________________ (máximo)

__________________________________________________________________________
Indicação da existência de venda ou
promoção de bens ou serviços no decurso __________________________________________________________________________
do Evento/Atividade
DATA E HORÁRIO DO EVENTO/ATIVIDADE
Data de Início

Hora

Data de Fim

Hora
PLANO DE TRABALHO PARA O EVENTO/ATIVIDADE

Montagem (Dia de Início/Fim)

Horário (Início/fim)

Desmontagem (Dia de Início/Fim)

Horário (Início/fim)

Ensaio (Dia de Início/Fim)

Horário (Início/fim)

Meios Técnicos a disponibilizar pelo MACNA
Som
Luz/tomada
Sistema de Projeção
Microfone de lapela
Microfone de mão
Outros meios (Indicação de elementos decorativos, mobiliário, outros equipamentos técnicos que se pretendam afetar ao evento)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DOCUMENTOS A ANEXAR
Programa detalhado
do evento/atividade
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Lista de pessoas envolvidas
no evento/atividade

Outros _____________________________________________
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Tratamento de dados pessoais
O Município de Chaves, responsável pelo tratamento dos dados deste documento, e eventuais anexos, informa que:
a) Contacto do Encarregado de Proteção de Dados epd@chaves.pt;
b) A finalidade do tratamento dos dados pessoais é a expressa no presente documento e eventuais anexos.
c) O fundamento legal desse tratamento é o fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, e o cumprimento das obrigações
contratuais e legais daí decorrentes na prossecução do interesse público e exercício de autoridade pública.
d) Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por estrita necessidade
da efetivação das finalidades referidas.
e) Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário ou cumprimento de prazo fixado
por Lei.
f) O titular dos dados pode exercer os direitos previstos no referido RGPD, designadamente o direito de informação, de acesso, de
retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e de reclamação para autoridade de controlo Comissão Nacional de Proteção de dados - e-mail: geral@cnpd.pt, sem prejuízo das finalidades e prazos de conservação acima
referidos;
g) A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento da finalidade indicada, e/ou obrigação legal e
contratual, pelo que o titular está obrigado a fornecê-los e a atualizá-los.

Tomei conhecimento das “Normas Reguladoras das Cedências Ocasionais dos Equipamentos e Espaços afetos ao
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso”, bem como, que o pedido de cedência de espaços deve ser requerido
com um prazo de antecedência mínima de 15 dias seguidos, em relação à data do evento.
PEDE DEFERIMENTO
Assinatura
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Data

-

-
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