
VII Semana da Cozinha Italiana no Mundo 

Inscrição ao Concurso: 

“Viaje no seu futuro! JOVEM SOMMELIER DE VINHOS ITALIANOS” 

 

Formulário de Inscrição 

 

 

NOME E APELIDO ……………………………………………………………. 

 

 

ENDEREÇO ……………………………………………………………………. 

 

 

NÚMERO DE TELEFONE ……………………………………………………. 

 

 

E-MAIL …………………………………………………………………………. 

 

 

DATA DE NASCIMENTO …………………………………………………… 

 

 

NACIONALIDADE ……………………………………………………………. 

 

 

1. Está atualmente a trabalhar no setor do vinho/hotelaria? 

 

SIM      NÃO 

 

2. Tem formação ou experiência profissional na área dos vinhos? 

 

SIM      NÃO 

 

3. Em caso de resposta afirmativa a pelo menos uma das duas perguntas 

elencadas aos pontos 1) e 2), é favor acrescentar uma breve descrição aqui 

de seguida: 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………… 

O envio deste formulário implica a aceitação de todos os termos e condições 

especificados no anúncio de concurso. Em particular, os vencedores do concurso 

manifestam a sua vontade de participar na viagem de formação a Itália, de 

acordo com os termos e condições descritos no anúncio. 

Ao presente formulário deve ser obrigatoriamente anexado um Curriculum 

Vitae do candidato. 
 

 

ACEITO OS TERMOS     NÃO ACEITO OS TERMOS 
 

 

 

Data ……………………………..  Assinatura: ……………………………………. 

 
 

AVISO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 

O tratamento de dados pessoais para efeitos de admissão às seleções e a eventual atribuição de prémios será 

baseado nos princípios da legalidade, correção e transparência para proteger os direitos e liberdades 

fundamentais dos indivíduos. 

O responsável pelo tratamento dos dados é o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional 

da República de Itália (MAECI), que atua, neste caso específico, através da Embaixada de Itália em Lisboa (os 

dados de contacto podem ser encontrados no website da Embaixada). 

Para consultas ou reclamações, o titular dos dados pode contactar o responsável pela proteção de dados pessoais 

(RPD) do MAECI (Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional, Piazzale della Farnesina 

1, 00135 ROMA, telefone: 0039 06 36911 (central telefónica), e-mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it). 

A única finalidade dos dados pessoais tratados é a admissão dos candidatos às seleções e a gestão dos prémios 

para os vencedores; 

O tratamento dos dados, efetuado por pessoal nomeado para o efeito, será feito manual e automaticamente. 

O interessado pode solicitar o acesso aos seus dados pessoais e, nas condições previstas pela regulamentação 

em vigor, a sua retificação. Dentro dos limites da lei e sem prejuízo das consequências para a continuação do 

processo administrativo, pode também solicitar a restrição do processamento ou oposição ao processamento. 

Nestes casos, o titular dos dados deve contactar a Embaixada de Itália em Lisboa, informando o RPD do MAECI 

para informação.  

Se o titular dos dados considerar que os seus direitos foram violados, pode apresentar uma queixa ao RPD do 

MAECI. Em alternativa, pode contactar o RPD do MAECI (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039 

06 696771 (central telefónica), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it). 

 

O(A) abaixo-assinado(a) declara ter tomado conhecimento da informativa sobre proteção 

dos dados pessoais relativamente ao tratamento dos dados facultados para a participação 

no processo de seleção acima mencionado, ao abrigo do Regulamento Geral sobre 

Proteção de Dados (UE) 2016/679.  

 

 

 

Data ……………………………..  Assinatura: ……………………………………. 

 

 

 

 

Anexar Curriculum Vitae 
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