Ficha de Alojamento
ANO LETIVO 2022 / 2023
A preencher pelos SAS/IPL:

Resultado

Data de admissão
foto colada

Mensalidade

Nº Quarto atribuído

A preencher pelo Estudante:
ESCOLA/INSTITUTO
CURSO

ANO (que prevê ir frequentar)

Nome
Nº de Identificação Fiscal

Nº de BI/Cartão de Cidadão

Data de nascimento

Nacionalidade

Subsistema de Saúde

Nº Utente de Saúde

Morada do Agregado Familiar

Cod.Postal

-

Telefone

Concelho

Distrito

Telemóvel

E-MAIL
(letra legível - para contato oficial dos SAS/IPL)

Em caso de urgência contatar com (Nome)
Grau de Parentesco
Telefone

Telemóvel

Situação Académica
Declaro sob compromisso de honra que:
no ano letivo 2021/2022 estive inscrito(a) a

ECTS

e prevejo obter aproveitamento a

ECTS

no ano letivo 2022/2023 prevejo inscrever-me a

ECTS

É a primeira vez que se candidata a alojamento?
Quais os motivos porque solicita alojamento?

Sim

Escola/Instituto
Curso

Não

VSFF
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INFORMAÇÕES
1- O alojamento é atribuído a titulo excecional. Os estudantes que posteriormente se venha a verificar que não reúnem as
condições legalmente fixadas para atribuição de bolsa de estudo e alojamento, comprometem-se a sair da Residência
caso a sua vaga seja necessária para um estudante bolseiro/deslocado.
2- A admissão do candidato na RESAS implica a entrega obrigatória de Declaração Pessoal ou declaração/relatório do
médico de família ou assistente, onde conste nomeadamente, doenças que necessitem especial atenção (epilepsia,
diabetes, alergias ou outras). Deverá ainda constar na declaração informação sobre o programa de vacinação
obrigatória e outras vacinas.

Política de privacidade dos dados pessoais
Os SAS IPL tratam os dados pessoais dos candidatos ao alojamento à Residência de Estudantes dos SAS/IPL recolhidos
através do atual formulário assim como os dados recebidos via correio eletrónico ou outro meio, em conformidade com os
princípios de privacidade inscritos no Regulamento Geral de Proteção dos Dados Pessoais (RGPD) de acordo com o
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo em vigor.

Os dados facultados destinam-se exclusivamente aos procedimentos necessários para a análise da
candidatura a alojamento na Residência de Estudantes dos SAS/IPL, não sendo transmitidos a terceiras
partes. De acordo com a nossa política de retenção, os dados pessoais serão destruídos logo que termine a
sua licitude e finalidade ou sempre que requerido pelo seu candidato por escrito.
Como titular dos dados pessoais, tem os seguintes direitos:
• Direito a obter a confirmação de que os dados que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e,
se for o caso, de aceder aos seus dados pessoais e aceder às informações previstas na lei;
• Direito a que os SAS IPL, sem demora injustificada, retifique os dados inexatos ou incompletos que lhe
digam respeito;
• Direito de solicitar o apagamento dos seus dados, sem demora injustificada, quando se aplique,
designadamente, um dos seguintes motivos:
• Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento;
• Retirar o seu consentimento para o tratamento de dados e não existir outro fundamento para o referido
tratamento;
• Opor-se ao tratamento e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento.
• Direito de solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais quando:
• Contestar a sua exatidão, durante o período que permita os SAS IPL verificar a sua exatidão;
• O tratamento de dados for lícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e
solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização;
• Os SAS IPL já não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas esses dados são requeridos
pelo titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial;
• Se o tratamento depender do seu consentimento, tem direito a retirá-lo.
• Direito de apresentar uma reclamação para a Autoridade Controlo que em Portugal é a CNPD.
Caso pretenda exercer os seus direitos, deverá contactar-nos, por escrito para protecao.dados@sas.ipl.pt

DECLARAÇÃO
1 - Declaro que li e tomei conhecimento das condições de atribuição do alojamento e das
normas fixadas no Regulamento Geral da Residência disponível em www.sas.ipl.pt e que em
caso de incumprimento me comprometo a abandonar a Residência de imediato
2 - Declaro que autorizo que os dados que faculto sejam utilizados para os fins indicados.
Lisboa, ______,de________________de_______
O(a) Candidato(a)
(Assinatura igual ao BI/CC)
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