TERMOS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:
INFORMAÇÃO GERAL
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, neste site
http://www.peregrinacaodafamilia.org.
Ao inscrever-se na Peregrinação da Fátima de Schoenstatt 2019 (“Peregrinação”), deve assegurarse que está em condições físicas que permitam realizar este tipo de esforço.
Só serão aceites inscrições até quinta-feira, dia 26 de Março de 2019, dentro do número limite de
peregrinos estipulado. Para quem peregrinar a pé, a inscrição deverá ser feita online, através da
secção Inscrições entre 26 de Fevereiro e 26 de Março 2019.
A inscrição só será aceite após confirmação do pagamento.
Só se considera inscrito na Peregrinação quem efetuar o Pagamento até às 23h59 do dia 26 de
Março 2019. A partir desta data não serão aceites novos peregrinos.
Para verificar se está inscrito deve consultar a lista de Quem está inscrito.
IDADE
É necessário ter mais de 14 anos completados até ao dia 31 de Dezembro de 2018 para se poder
inscrever.
MENORES DE 18
Os menores de 18 devem preencher o Termo de Responsabilidade, exceto se forem
acompanhados por um dos pais/encarregado de educação/tutor.
O termo de responsabilidade assinado pelos encarregados de educação deverá ser entregue em
mãos à organização da Peregrinação no momento do check-in.
INSCRIÇÃO DE FAMÍLIAS E GRUPOS
Caso deseje inscrever um agregado familiar com filhos menores, deve inscrever-se como um grupo.
É muito importante que todos aqueles que desejem ficar no mesmo grupo de caminhada, e dentro
das possibilidades da organização da Peregrinação, se inscrevam na opção Inscrição de Grupos ou
enviem um email até ao dia 26 de Março (este email deverá ter como assunto “Pedido de Grupo” e
não deverá ter mais nenhum pedido de informações associado).
Por uma questão de logística, não serão aceites pedidos para formação de grupos posteriores ao dia
26 de Março.
PAGAMENTOS
Todos os pagamentos serão efetuados via referência bancária. Assim, no momento da inscrição será
gerada uma referência que deverá utilizar para pagar a sua inscrição. Para tal, basta ir ao
Multibanco ou utilizar o seu serviço de Banco Online.

Após efetuar o pagamento, verifique na lista de participantes se a sua inscrição foi confirmada.
Este processo pode demorar até 2 dias. Se passado esse tempo a sua inscrição não se encontrar
confirmada, por favor contacte-nos.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES
Caso se veja impossibilitado de participar na Peregrinação, poderá cancelar a sua inscrição através
de contacto por e-mail para geral@peregrinacaodafamilia.org.
Para cancelamentos efetuados até dia 26 de Março, será devolvido o valor pago com uma
penalização de 3€ por inscrição.
Não se aceitam cancelamentos a partir de dia 26 de Março, não existindo nestes casos lugar a
qualquer devolução por parte da organização.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD
(Regulamento (UE) 2016/679) e demais legislação nacional aplicável)
Os dados pessoais recolhidos no âmbito da Peregrinação a Fátima 2019 são de fornecimento
obrigatório e serão tratados e armazenados informaticamente pela Associação Schoenstatt Lisboa
(ASL), enquanto entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais.
A recolha dos dados pessoais, nomeadamente através da sua inscrição, tem por finalidade, a
organização, preparação e realização da Peregrinação a Fátima.
Os dados recolhidos podem ser transmitidos e/ou tratados por entidades terceiras, subcontratadas
da ASL para efeitos de prestação de serviços no âmbito da Peregrinação.
Ao fornecer os dados solicitados informaticamente, declara que teve conhecimento e concorda com
o tratamento dos seus dados pessoais pela ASL, nos termos e para os efeitos aqui descritos. Tais
dados serão conservados pelo prazo de 1 ano após a realização da Peregrinação.
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. A Associação Schoenstatt Lisboa assume que os dados recolhidos foram inseridos
pelo(s) respetivo(s) titular(es) ou que a sua recolha foi autorizada pelo(s) mesmo(s). A autorização
por parte de menores de 16 anos deverá ser dada pelos titulares das responsabilidades parentais
da criança.
Declara ainda conhecer que poderão ser gravadas imagens e som, através de vídeos e fotografias,
durante a Peregrinação.
Para tanto, autoriza a Associação Schoenstatt Lisboa a proceder, a título gratuito, à gravação,
captação e posterior utilização/divulgação de tais vídeos e fotografias nas quais possa constar, no
território português, no seu formato original ou com as alterações ou adaptações que se revelem
necessárias, para a divulgação das peregrinações e promoção das demais ações da ASL, 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, atualmente existentes ou que venham a ser desenvolvidos e implementados no
futuro.
Nos termos da legislação aplicável, o titular dos dados tem o direito a apresentar relação junto da
Autoridade de controlo competente, sendo-lhe ainda garantido a todo o tempo, os seus direitos de
informação, acesso, retificação, eliminação, portabilidade dos seus dados pessoais, bem como a
oposição e limitação ao tratamento efetuado (retirar ou alterar as declarações de consentimento a
qualquer momento), mediante pedido por escrito dirigido à ASL enviado por email para
geral@peregrinacaodafamilia.org.
Para mais informações sobre a matéria dos dados pessoais pode consultar o site da Comissão
Nacional de Protecção de Dados https://www.cnpd.pt.
INFORMAÇÕES:
Para mais esclarecimentos contacte-nos através do e-mail geral@peregrinacaodafamilia.org

