Instituto Politécnico da Guarda
ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO E HOTELARIA
Boletim de Candidatura a Alojamento 1º Matricula
Ano Letivo 2020/2021
Para os alunos que estão a efetuar a 1º matricula na ESTH/IPG

Antes de preencher este impresso deverá consultar o Regulamento de Candidatura a Alojamento

1 - IDENTIFICAÇÃO E RESIDÊNCIA
Nome ________________________________________________________________ Aluno nº_________
Data de Nasc. ______/______/______/ Estado Civil _____________________ Nacionalidade ___________________
Natural da Freguesia de ___________________ Concelho ___________________ Distrito _____________________
Cartão Cidadão nº ____________________ Outro doc. nº_____________________ NIF nº____________________
Filiação _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nome do Cônjuge ________________________________________________________________________________
Residência do Agregado Familiar __________________________________________________________________
Localidade __________________________ Código Postal _______-_______ Telf/Telm _______________________
Freguesia _____________________________ Concelho _____________________ Distrito _____________________
E-mail __________________________________________________________________________________________

2- SITUAÇÂO ESCOLAR DO CANDIDATO
Escola que frequentou:
Irá frequentar o curso:

Ano curricular:

3- BENEFICIOS SOCIAIS
É Bolseiro?:
Importância mensal:

Sim 

Não 

______________ €

Candidatou-se à bolsa?
Quarto Pretendido:

Sim
Duplo

Não

4- Assinatura
Observações do
candidato:

______/______/______
(Data)

________________________________________
(Assinatura do Candidato conforme CC)

O boletim de Candidatura deve ser entregue nos serviços da ESTH no ato da matricula

A preencher pelos Serviços
Quarto Atribuido:

Nº________

Observações:

______/______/______
(Data)

________________________________________
(O/A) Responsável)

¨ Dou o meu consentimento, para efeitos do disposto Regulamento Geral de Proteção de Dados, para que
os SERVIÇOS DA RESIDÊNCIA DA ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO E HOTELARIA DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DA GUARDA tratem os meus dados pessoais, que aqui são recolhidos, tomando
conhecimento de:
a) Responsável pelo tratamento: Serviços da Residência da ESTH do IPG (SRESTH/IPG)
b) Finalidade do tratamento: processamento da candidatura a alojamento dos SRESTH/IPG, conforme
previsto no regulamento do alojamento da ESTH do IPG, e comunicação para receber informações
relacionadas quer com a candidatura quer com o eventual alojamento que seja atribuído, nomeadamente
no envio de informações sobre a candidatura; solicitações de pagamento; informação sobre o
funcionamento das residências;
c) Prazo de Conservação: os dados serão confidenciais e serão mantidos nos SRESTH/IPG enquanto estiver
atribuído alojamento, ou enquanto for aluno do IPG, pelo prazo em termos de legislação fiscal exista
obrigação;
d) Legitimidade do tratamento: Regulamento do alojamento da ESTH/IPG, Código do IRS, e consentimento
para restantes dados recolhidos no presente formulário;
e) Destinatários dos dados: os SRESTH e IPG, exclusivamente e no estritamente necessário à finalidade
indicada;
f) Direitos dos titulares dos dados: solicitar diretamente nos Serviços da ESTH/IPG, ou através do endereço
eletrónico do encarregado de proteção de dados (DPO@ipg.pt), acesso e informações sobre os dados
pessoais, a sua correção, eliminação ou portabilidade, oposição ou limitação ao seu tratamento, e ainda
cancelamento do consentimento. Na página oficial do IPG encontra documento com a política de
privacidade de dados pessoais. Tem ainda o direito de efetuar, eventual, reclamação perante a autoridade
nacional (CNPD);
g) Procedência dos dados: os recolhidos junto do titular com o presente formulário.

______/______/______
(Data)

________________________________________
(Assinatura do Candidato conforme CC)

