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TERMOS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES 

DA JUVENTUDE DOROTEIA 

 

INFORMAÇÃO GERAL 

O participante nas atividades da Juventude Doroteia é desafiado a identificar-se com a missão e os 

valores promovidos pelas Irmãs Doroteias. 

A deslocação para o local das atividades é da responsabilidade do jovem participante. No caso de 

haver vários participantes do mesmo local é possível articularem-se com a equipa organizadora de 

modo a prover um transporte comum. 

As despesas das atividades variam conforme a tipologia das propostas, mas em nenhum caso alguém 

deixará de participar por falta de possibilidades económicas. A solidariedade e interajuda são 

possíveis para as situações que assim o requeiram. 

 

INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES 

As inscrições para as diferentes iniciativas serão realizadas exclusivamente pela Internet, através da 

plataforma Juventude Doroteia em: http://juventudedoroteia.irmasdoroteias.pt/.  

Todos os jovens devem obrigatoriamente apresentar uma declaração devidamente assinada. Esta 

declaração está disponível na plataforma Juventude Doroteia para download.  

Para a inscrição ser concretizada e considerada válida, além do preenchimento correto de todos os 

dados é necessária ainda a submissão da declaração.  

No caso de inscrição como menores de idade é ainda necessário anexar a Termo de Responsabilidade 

de menores devidamente preenchido e assinado pelo Encarregado de Educação. 

Não serão validadas as inscrições cujos dados não estiverem corretos e/ou a ficha de inscrição 

devidamente preenchida. Qualquer inscrição que se venha a confirmar ter informações falsas será 

automaticamente cancelada. 

É obrigatório o jovem levar cartão de cidadão válido durante as atividades da Juventude Doroteia. 

 

PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados recolhidos no âmbito da inscrição e participação nas atividades da Juventude Doroteia serão 
tratados e armazenados informaticamente pela equipa da Pastoral Juvenil Vocacional das Irmãs 
Doroteias (Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, Alameda das Linhas de 
Torres - nº 2, 1750-146 Lisboa, juventudedoroteia@irmasdoroteias.pt ) enquanto entidade 
responsável pelo tratamento dos dados pessoais e destinam-se à organização, preparação, realização 
e participação nas atividades da Juventude Doroteia, sendo necessários para esse fim bem como para 
divulgação de futuras atividades da Juventude Doroteia, sendo o seu tratamento necessário para 
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permitir estabelecer e executar a participação nas atividades e ainda, solicitado e consentido pelo 
titular. 
 

O titular dos dados declara que os dados e informações prestados são verdadeiros, completos e 

exatos e a omissão e/ou a inexatidão dos dados por si fornecidos são da sua única e inteira 

responsabilidade.  

Os dados pessoais objeto de tratamento no âmbito da Juventude Doroteia serão conservados pelo 

período de tempo necessário para alcançar as finalidades acima descritas, sendo eliminados após o 

lançamento das atividades do ano pastoral seguinte. 

Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao titular dos dados o direito de acesso, retificação, 

atualização, eliminação dos seus dados pessoais, podendo ser exercidos na conta de utilizador da 

plataforma Juventude Doroteia: http://juventudedoroteia.irmasdoroteias.pt/, sujeito, em qualquer 

caso, às condições legalmente previstas para esse exercício. Os utilizadores podem anular a qualquer 

momento a sua conta enviando um email para: juventudedoroteia@irmasdoroteias.pt 

A lei confere ainda ao titular dos dados o direito a opor-se ou a solicitar a limitação do tratamento, 

reunidas determinadas condições legalmente reguladas e, ainda, a solicitar a portabilidade dos 

dados. O exercício destes direitos poderá ser feito junto da equipa da Pastoral Juvenil Vocacional das 

Irmãs Doroteias, por escrito, para os dados de contacto (morada ou endereço de email) acima 

indicados. 

Os dados recolhidos podem ser tratados por entidades contratadas pela organização das atividades 

para efeitos de prestação de serviços no âmbito da Juventude Doroteia ou para a prossecução da sua 

atividade, podendo ainda ser transmitidos para entidades terceiras, para efeitos de cumprimento de 

obrigações legais, contratação de seguros e outros benefícios. 

O titular poderá apresentar qualquer pedido de esclarecimento ou reclamação relativamente ao 

tratamento dos dados pessoais recolhidos junto da equipa da Pastoral Juvenil Vocacional, para os 

dados de contacto indicados acima cabendo-lhe ainda o direito de reclamar diretamente junto da 

autoridade de controlo para a proteção de dados pessoais. 

Durante as atividades da Juventude Doroteia, poderão ser gravadas imagens e som, através de vídeos 

e fotografia. Declaramos autorizar a equipa da Pastoral Juvenil Vocacional a proceder, a titulo 

gratuito, à gravação, captação e posterior utilização/divulgação de tais vídeos e fotografias no seu 

formato original ou com as alterações ou adaptações que se revelem necessárias, para a divulgação 

e promoção das demais ações da Juventude Doroteia, por quaisquer meios ou em quaisquer 

suportes, sem limite temporal, em sites da internet, cartazes, publicações, apresentações ou outro 

material promocional, organização de eventos e sessões informativas. 

 

______________________, ______ de ___________________ de 20____ 

 

________________________________________   _______________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação) *                       (Assinatura do Jovem)  

 

* apenas no caso de ser menor 
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