BOLETIM DE CANDIDATURA
BOLSAS DE ESTUDO ANA SOLIDÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:
Nome completo:
Filiação:
e de
Data de nascimento:

Nacionalidade:

N.º BI/CC:

NIF:

Morada:

Freguesia:

Código Postal:

Concelho:
Telefone:

Telemóvel:

e-mail:

DOCUMENTAÇÃO:
Na apresentação da Candidatura deverão ser obrigatoriamente entregues todos os documentos previstos no artigo 7.º do
Regulamento “Bolsas de Estudo ANA Solidária” (no caso de optar por fazer a candidatura por via eletrónica todos os documentos têm
de ser enviados em formato pdf).

AGREGADO FAMLIAR:
Nome
1
2
3
4
5
6

COMPONENTE EDUCATIVA:
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Curso:
Ano que frequenta/vai
frequentar:
Escola/Faculdade
que frequenta/vai
frequentar:

Grau de
parentesco

Situação
profissional

Data de
nascimento

Habilitações
literárias

Estado civil

BOLETIM DE CANDIDATURA
BOLSAS DE ESTUDO ANA SOLIDÁRIA
Bolsas de estudo ou
subsídios equivalentes:

Sim

Não

Aguardo despacho

Valor:
Entidade concedente:
Anos anteriores
(valores, duração,
entidade concedente):

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Indicar se existem outros estudantes do agregado familiar a beneficiar de bolsas de estudo e/ou subsídios equivalentes, bem como o
curso, o ano e o estabelecimento de ensino que frequentam.

Declaro, sob compromisso de honra, ter conhecimento das condições e obrigações constantes do regulamento “Bolsas de
Estudo ANA Solidária” e assumir inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas no presente boletim e no
decorrer de todo o processo.
Li e aceito a Política de privacidade da ANA, S.A. apresentada abaixo neste documento. Declaro que os dados pessoais que
facultei são verdadeiros e autorizo o seu processamento no âmbito do processo de candidatura à “Bolsa de Estudo ANA Solidária”.
Reconheço, ainda, que a revogação do meu consentimento só poderá ocorrer com o termo do prazo previsto para a atribuição da
Bolsa.

Data/Local:
Assinatura da/o candidata/o:
(conforme o Bilhete de Identidade / Cartão de cidadão)

Política de privacidade da ANA-Aeroportos de Portugal, S.A.
Enquadramento
A ANA, S.A. tem como compromisso assegurar a privacidade e proteção dos dados pessoais de todos quantos com ela se
relacionam.
Quem é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais?
ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.
Rua D, Edifício 120, Aeroporto de Lisboa
1700-008 Lisboa
Telf.: 21 841 35 00
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Que dados pessoais recolhemos e com que finalidade?
Recolhemos dados pessoais no âmbito da candidatura às “Bolsas de Estudo ANA Solidária” através do preenchimento do
Boletim de Candidatura. Os dados pessoais recolhidos são indispensáveis à atribuição/renovação da Bolsa por parte da ANA,
S.A. e a sua disponibilização implica o conhecimento e aceitação da presente Política de privacidade.
Os dados pessoais que recolhemos são utilizados para análise das candidaturas à atribuição/renovação “Bolsas de Estudo ANA
Solidária”.
Caso seja necessário para cumprimento de obrigações legais, a ANA poderá permitir o acesso aos dados pessoais dos titulares
a autoridades judiciais, de segurança pública, tributárias ou regulatórias.
Qual o prazo de conservação dos seus dados pessoais?
Os dados pessoais são conservados apenas pelo período de tempo necessário para cumprimento da finalidade que motivou
a sua recolha ou tratamento, sem prejuízo do respeito pelos prazos legalmente definidos para o efeito.
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Quais são os meus direitos como titular de dados pessoais?
Os titulares têm o direito de solicitar à ANA o acesso aos seus dados pessoais. Têm também o direito à portabilidade, retificação
ou apagamento dos mesmos. Podem ainda determinar limites ou opor-se ao seu tratamento, exceto no que respeita aos dados
pessoais indispensáveis à prestação da sua atividade profissional ou ao cumprimento de obrigações legais.
Os consentimentos que venham a ser dados pelos titulares podem ser retirados a qualquer momento. Contudo, a sua retirada
não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.
Os titulares têm o direito de serem notificados pela ANA caso exista uma violação dos seus dados pessoais e podem, ainda,
apresentar reclamação à autoridade de controlo – a Comissão Nacional de Proteção de Dados - sem prejuízo de poderem,
igualmente, reclamar junto do Encarregado da Proteção de Dados da ANA.
Quem posso contactar no exercício dos meus direitos como titular de dados pessoais?
A ANA, S.A. designou um Encarregado da Proteção de Dados que poderá ser diretamente contactado através de carta enviada
para:
DPO
ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A.
Rua D, Edifício 120, Aeroporto de Lisboa
1700-008 Lisboa
Ou, para o endereço eletrónico: dpo@ana.pt
Quais as medidas adotadas pela ANA para garantir a segurança dos seus dados pessoais?
A ANA aplica as medidas técnicas e organizativas adequadas de forma a satisfazer os requisitos legais, designadamente no
âmbito da segurança e confidencialidade. Pretende a ANA, assim, assegurar a defesa dos direitos dos titulares dos dados
pessoais, por forma a garantir a respetiva proteção dos referidos dados contra acessos não autorizados, usos impróprios, perda
ou destruição.

MOD 061358 05

Atualização da Política de Privacidade
As referidas medidas técnicas e organizativas são revistas e melhoradas periodicamente.

