CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO
EM ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO (de acordo com a Declaração de Helsínquia e a
Convenção de Oviedo)

Fernando Alacid Cárceles e Beatriz Branquinho Gomes, investigadores principais do
projeto denominado "Elaboração e desenvolvimento de classificações adicionais
aos resultados da competição com base em critérios de maturação biológica em
canoístas adolescentes de águas tranquilas " informaram através da documentação
anexa os pais / guardiões legais do(a) / canoísta:
Senhor(a)………………………………………………..……………………………………...,
Sobre o procedimento geral do presente estudo, os objetivos, duração, finalidade,
critérios de inclusão e exclusão, possíveis riscos e benefícios, assim como a
possibilidade de deixar o estudo a qualquer momento sem consequências para ele, sem
explicações e em conhecimento de todas as medidas que serão adotadas para a
proteção dos dados pessoais dos participantes de acordo com os regulamentos atuais,
OUTURGA(AM) o seu consentimento para a participação do menor no referido projeto.
Assinatura:
Senhor(a)……………………………………………………. N.º Identificação……………
pai / mãe / tutor legal [marque o que é apropriado] relativamente ao menor
Assinatura:
Senhor(a)……………………………………………………. N.º Identificação……………
pai / mãe / tutor legal [marque o que é apropriado] relativamente ao menor
Assinatura Canoísta:
Senhor(a)……………………………………………………. N.º Identificação……………
Por favor, indique abaixo a estatura da mãe e do pai do(a) canoísta (conforme Cartão
de Cidadão ou Bilhete de Identidade).
Estatura do pai:……………………………. Estatura da mãe:………………………….
Data de nascimento do(a) canoísta:…………………………
ENTREGAR ESTE DOCUMENTO ASSINADO E ADEQUADAMENTE PREENCHIDO
NO LOCAL ONDE DECORREM AS AVALIAÇÕES.
Nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e Recomendações e instruções
emitidas pela Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), INFORMA-SE: Os dados pessoais solicitados e fornecidos por si, são
incorporados num arquivo de propriedade privada cujo responsável e destinatário único é a FPC e a UC. Somente os dados estritamente
necessários para fornecer adequadamente os serviços requeridos serão solicitados, poderá ser necessário coletar dados de contato de
terceiros, como representantes legais, tutores ou pessoas designadas para o efeito. Todos os dados recolhidos têm o compromisso de
confidencialidade, com medidas de segurança legalmente estabelecidas, e sob nenhuma circunstância são cedidos ou tratados por
terceiros, físicos ou jurídicos, sem o prévio consentimento do tutor ou representante legal do menor, exceto naqueles casos em que é
essencial para a correta prestação do serviço. Os dados podem ser usados para publicações científicas, mantendo o anonimato dos
participantes em todos os momentos. Os dados fornecidos serão incluídos no arquivo da FPC e da UC, para fins de gerenciamento do
serviço e contato especificados. Todos os procedimentos relacionados aos participantes e expresso meu consentimento. Também fui
informado da possibilidade de exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição, indicando-o por escrito à FPC
(geral@fpcanoagem.pt) e à UC (beatrizgomes@fcdef.uc.pt).

