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OLIMPÍADAS DA HISTÓRIA 

Declaração do Encarregado de Educação 

 

As Olimpíadas da HISTÓRIA são uma iniciativa da Associação de Professores de HISTÓRIA 

(APH) com o objetivo que os jovens reconheçam a importância do estudo da História para o 

desenvolvimento de competências analíticas que proporcionem leituras informadas e críticas 

do tempo presente, através do estudo da disciplina de HISTÓRIA, conforme regulamento 

disponível em https://aph.pt/olimpiadas-de-historia/inscricoes/. 

 

Para o seu educando participar nesta iniciativa é necessário o preenchimento, pelo Professor, 

do formulário de inscrição online, disponível em http://bit.ly/olimpiadasdahistoria bem como o 

preenchimento desta Declaração, na qualidade de Encarregado de Educação/ titular das 

responsabilidades parentais do menor, autorizando os termos em que aceita a sua 

participação. 

 

As Olimpíadas da HISTÓRIA de Portugal decorrem em duas eliminatórias. Numa primeira, 

será aplicada uma prova de conhecimentos históricos de preenchimento online, da qual serão 

apurados 21 participantes para a fase final. Nesta, será aplicada outra prova de 

conhecimentos históricos realizada presencialmente na Faculdade Letras da Universidade do 

Porto, durante o mês de maio. 

 

Relativamente à Política de Proteção de Dados das entidades promotoras das Olimpíadas de 

HISTÓRIA – Associação de Professores de HISTÓRIA, ao assinar o presente documento, 

todos os signatários confirmam que leram e tomaram conhecimento dos termos da Política 

de Proteção de Dados das entidades supracitadas designadamente do conteúdo 

dos pontos 4, 5 e 6. 

 

Identificação do titular das responsabilidades parentais: 

_________________________________________________________________________ 

(nome completo do Encarregado de Educação/ titular das responsabilidades parentais), 

portador do Cartão de Cidadão/ Bilhete de Identidade/ Passaporte Nº_________________, 

emitido por _________________ válido até ____(dia) /____(mês) /______ (ano). 

 

 DECLARO ser o representante legal do menor e fui informado dos termos do tratamento 

de dados e dou o consentimento, enquanto titular das responsabilidades parentais do mesmo, 

para o tratamento dos dados pessoais do menor, pelas entidades promotoras das Olimpíadas 

da HISTÓRIA, para a(s) finalidade(s) descrita(s) e nos termos acima dispostos. 

 AUTORIZO a captação da imagem do meu Educando, pelas entidades promotoras das 

Olimpíadas da HISTÓRIA, através de fotografia ou vídeo, no âmbito da participação neste 

projeto, bem como a sua utilização no âmbito da comunicação das atividades destas. 

 

_________ (dia) de _______________ (mês) de ___________ (ano) 

 

 ________________________________________ 

                                                                    Assinatura do Encarregado de Educação 
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Regulamento de Proteção de Dados da Associação Professores de História (APH) 

 

1. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais indicados acima é a 

Associação de Professores de História, APH, com sede na rua das Açucenas, lote 7, loja 12, 

1300-003, Lisboa. 

2. Os dados pessoais fornecidos no presente documento (e/ou em formulário de inscrição 

online) nomeadamente o nome da instituição, nome do participante, número de identificação 

pessoal e contactos são tratados por serem necessários para o prosseguimento de interesses 

legítimos da APH no âmbito da iniciativa em causa, uma vez que a APH se trata duma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, dedicada a contribuir para a valorização 

da HISTÓRIA e para o reconhecimento da utilidade social dos Professores de História e das 

suas atividades profissionais como o ensino. 

3. Não obstante o tratamento de dados pessoais em causa se encontrar abrangido pelo 

prosseguimento de interesses legítimos da APH, será pedido o consentimento expresso aos 

titulares dos dados pessoais em causa. 

4. O tratamento dos dados pessoais em causa é efetuado para fins de participação nas 

Olimpíadas de HISTÓRIA. As fotografias que sejam tiradas no decurso do evento poderão vir 

a ser divulgadas nos meios de comunicação da Associação de Professores de História, 

nomeadamente páginas da Internet e redes sociais, no âmbito da comunicação deste evento 

e/ou outras ações relacionadas. 

5. Os dados pessoais que serão objeto de tratamento pela APH são indicados no número 2 

supra. 

6. A APH irá manter todos os dados pessoais recolhidos e tratados pelo período máximo de 

três anos após a realização do evento em causa, para que os participantes possam ser 

informados e convidados para atividades semelhantes no âmbito das funções da Associação, 

que serão mantidos enquanto se revelarem necessários para efeitos de divulgação, prova e 

arquivo das atividades levadas a cabo pela APH. 

7. Mediante comunicação escrita a ser enviada para a morada indicada no número 1 supra, 

e encontrando-se reunidas as condições legais para tal, o titular dos dados indicados na Ficha 

que integra o presente documento, poderá proceder ao exercício dos direitos de acesso, 

retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade dos seus dados, bem 

como retirar o consentimento (não obstante se manter a licitude para o tratamento com base 

nos interesses legítimos da APH conforme acima indicado).  

 

Informamos ainda que vos assiste o direito de apresentar uma reclamação diretamente à 

autoridade de controlo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

 

 

A Direção da Associação de Professores de História 
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OLIMPÍADAS DA HISTÓRIA 

Regulamento de Proteção de Dados da Associação da Professores de HISTÓRIA  

(APH) Eventos Públicos | Formação | Concursos 

 

1. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais indicados acima é a 

Associação de Professores de História,  APH com sede na rua das Açucenas, lote 7, loja 12, 

1300-003, Lisboa. 

2. Os dados pessoais fornecidos no presente documento (e/ou em formulário de inscrição 

online) nomeadamente o nome da instituição, nome do participante, cargo, e-mail e contacto 

telefónico, o grupo disciplinar e o número de identificação fiscal são tratados por serem 

necessários para o prosseguimento de interesses legítimos da APG no âmbito da sessão em 

causa, uma vez que a APH se trata duma organização não governamental, sem fins 

lucrativos, dedicada a Congregar esforços dos professores de HISTÓRIA no sentido de 

promover a sua atualização científica e pedagógica, divulgar materiais de interesse científico 

e pedagógico para a disciplina (Artigo 3º dos Estatutos). 

Não obstante o tratamento de dados pessoais em causa se encontrar abrangido pelo 

prosseguimento de interesses legítimos da APH, será pedido o consentimento expresso aos 

titulares dos dados pessoais em causa. 

3. O tratamento dos dados pessoais em causa é efetuado para fins de participação na 

sessão/evento/ação de formação/concursos/e sua subsequente divulgação e arquivo 

histórico. As fotografias que sejam tiradas no decurso do evento poderão vir a ser divulgadas 

nos meios de comunicação da Associação de Professores de HISTÓRIA, 

nomeadamente páginas da Internet e redes sociais, no âmbito da comunicação deste evento 

e/ou outras ações relacionados com Formação de Professores/concursos, etc. pelo que caso 

não seja dado o consentimento nos termos indicados ficará inviabilizada a participação na 

sessão em causa. 

4. Os dados pessoais que serão objeto de tratamento pela APH são indicados no número 2 

supra. 

5. A APH irá manter todos os dados pessoais recolhidos e tratados pelo período máximo de 

três anos após a realização do evento em causa, para que os participantes possam ser 

informados e convidados para atividades semelhantes no âmbito das funções da Associação, 

que serão mantidos enquanto se revelarem necessários para efeitos de divulgação, prova e 

arquivo das atividades levadas a cabo pela APH, entidade de utilidade pública. 

6. Mediante comunicação escrita a ser enviada para a morada indicada no número 1 supra, 

e encontrando-se reunidas as condições legais para tal, o titular dos dados indicados na Ficha 

que integra o presente documento, poderá proceder ao exercício dos direitos de acesso, 

retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade dos seus dados, bem como 

retirar o consentimento (não obstante se manter a licitude para o tratamento com base nos 

interesses legítimos da APH conforme acima indicado). Informamos ainda que vos assiste o 

direito de apresentar uma reclamação diretamente à autoridade de controlo, a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados. 

A Direção da Associação de Professores de História 

 

Link para o regulamento no site da APH: 
https://aph.pt/olimpiadas-de-historia/inscricoes/ 
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