
 

 

 

 

 

Formulário de Consentimento Organizacional e Conta de 
Usuário 
  
  
Por favor, leia atentamente e devolva o formulário preenchido para a equipe do Relações com CONs de Sal 
2019. Nenhuma informação pode ser processada até que este formulário seja recebido. 

  
• Por favor imprima claramente usando LETRAS MAIÚSCULAS  

  

• Envie o formulário preenchido por e-mail para nocrelations@sal2019.com 

  
• O formulário deve ser enviado até segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO ORGANIZACIONAL 
  
Todos os indivíduos dispostos a participar dos Jogos Africanos de Praia do Sal 2019 devem fornecer certas 
informações para a administração geral dos Jogos e o processo de acreditação, incluindo a imigração e 
verificação de antecedentes para garantir a integridade e a segurança dos Jogos. 
  
Como parte do processo de Solicitação de Acreditação para os Jogos, cada Organização Responsável deverá 
enviar informações pessoais para seus participantes. Antes de enviar qualquer informação ao Comitê 
Organizador dos Jogos Africanos de Praia (doravante referida como COJAP), a Organização Responsável 
precisará informar aos solicitantes sobre como suas informações serão tratadas e processadas. 
  
A Organização Responsável deve garantir que cada candidato compreenda e concorde explicitamente que as 
informações sobre eles sejam usadas da maneira explicada neste documento. 
  
As informações pessoais enviadas serão passadas para as autoridades de segurança relevantes e as 
verificações de antecedentes podem ser realizadas de acordo com os requisitos padrão. Quando a verificação 
estiver concluída, o COJAP será notificado se cada indivíduo recebeu um resultado positivo ou negativo. Se o 
resultado de qualquer cheque for negativo, esse indivíduo não estará qualificado para receber a acreditação. O 
COJAP não tem acesso às razões pelas quais um resultado negativo foi devolvido e, portanto, não será 
responsável pelo resultado da decisão. 
  
Cada Organização Responsável deve fazer todos os esforços necessários para fornecer as informações 
mais precisas de seus participantes para que essas verificações sejam concluídas corretamente. Portanto, 
faça todos os esforços para verificar as informações dos candidatos antes que elas sejam enviadas. 
  
O COJAP também pode verificar as informações pessoais de quaisquer atletas que estejam buscando 
acreditação, verificando-os com terceiros, como as federações internationais, nacionais e africanas.  
  
A autoridade de segurança e outras autoridades relevantes reterão as informações fornecidas, juntamente com 
um registro do resultado de cada controle e as razões para esse resultado até a conclusão dos Jogos para fins 
de verificação de segurança em curso pelas autoridades competentes. 
  
No final dos Jogos, as informações mantidas pelo COJAP podem ser passadas para a Associação dos Comitês 
Olímpicos Nacionais da África (ANOCA) para análise. O COJAP irá destruir as informações assim que forem 
passadas para a ANOCA. 
  
Quando a informação é fornecida em relação a menores (que inclui menores de 18 anos ou que não tenham 
atingido a idade legal em seu país), a Organização Responsável deve explicar aos pais/responsáveis do menor 
que informação será fornecido e como a informação será utilizada. 
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A Organização Responsável é incumbida de obter o consentimento explícito do pai/responsável do menor para 
fornecer as informações COJAP para os fins descritos neste formulário. 
  
A Organização Responsável também deve garantir que esteja em conformidade com todas as leis locais 
de seu país relacionadas à coleta, armazenamento e transferência dessas informações. 
  
O COJAP confirma que não transferirá nenhuma informação a qualquer indivíduo que não esteja relacionado 
com a acreditação ou visto de entrada. 
  
Ao processar as informações fornecidas, o COJAP está agindo como um processador de dados dessas 
informações. O COJAP não determina a maneira em que ou as finalidades para as quais suas informações são 
processadas. No caso de seu pedido de acreditação ser bem-sucedido, o COJAP assumirá a função de 
controlador de dados de suas informações. 

 

 
DECLARAÇÃO 
  
Eu, abaixo assinado, declaro que fui devidamente autorizado a agir em nome da Organização Responsável e, 
como seu representante autorizado, declaro que: 
  

• lemos e entendemos como o COJAP e as autoridades relevantes usarão as informações do candidato 
que fornecemos como parte do processo de acreditação; 

• explicaremos isso a todos os candidatos em nome dos quais estamos solicitando acreditação;  

• nós usaremos todos os esforços para garantir que as informações do solicitante que fornecemos sejam 
precisas, atualizadas e completas. 

  

ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL: ______________________________________________________ 

  
NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE AUTORIZADO: ___________________________________ 

  
DATA (DD/MM/AAAA): ____________________________________________________________ 

  
ASSINATURA: ___________________________________________________________________ 

  
  

PEDIDO DE CONTA DE USUÁRIO 
  
Esta informação será usada para criar e emitir um nome de usuário e senha para o Sistema de Inscrições Sal 

2019 e deve ser preenchido para o indivíduo que solicita acesso. O usuário poderá acessar os módulos de 

Acreditação e Entradas de Esporte usando essas credenciais. 
  
Após a criação da conta, o nome de usuário e a senha inicial serão enviados para o endereço de e-mail indicado 
neste formulário.  
  
  

NOME COMPLETO DO USUÁRIO : ____________________________________________________ 

  
POSIÇÃO: _____________________________________________________________________ 

  
NÚMERO DE TELEFONE: __________________________________________________________ 

  
E-MAIL: _______________________________________________________________________ 


