REGULAMENTO 14ª Corrida do Benfica António Leitão

ORGANIZAÇÃO
A 14ª Corrida do Benfica António Leitão é organizada pelo Sport Lisboa e Benfica sob a
direção técnica da Prof. Ana Oliveira.

DATA, HORA, LOCAL
Dia 7 de abril de 2019, domingo, às:
10h30, 14ª Corrida do Benfica António Leitão, 10km, com partida na Avenida Marechal
Teixeira Rebelo (junto ao Hospital da Luz), e chegada na Praça Centenário (Estádio da
Luz).
10h55, Caminhada / Légua António Leitão, 5km, com partida na Avenida Marechal
Teixeira Rebelo (junto ao Hospital da Luz), e chegada na Praça Centenário (Estádio da
Luz).
Os participantes devem concentrar-se no local da partida, junto ao Hospital da Luz, na Av.
Marechal Teixeira Rebelo, 30 minutos antes do início da corrida.
Dia 6 de abril de 2019, sábado, às:
11h00, Corrida da Pequenada, com partida e chegada no relvado do Estádio da Luz.

PERCURSOS, DISTÂNCIA
A 14ª Corrida do Benfica António Leitão terá um percurso com 10 km (medição oficial da
CNEC):
Partida na Av. Marechal Teixeira Rebelo (junto ao Hospital da Luz), vira à esquerda nos
semáforos do cruzamento para a Av. Condes de Carnide (paralelo ao cemitério de
Benfica), vira à direita no inicio da rotunda onde a corrida inverte o sentido novamente em
direção ao cruzamento e Hospital da Luz/ Av. Marechal Teixeira Rebelo, onde vira à
esquerda no sentido do Estádio do Sport Lisboa e Benfica pela Av. Lusíada, invertendo o
sentido da corrida, à esquerda, ainda na Avenida Lusíada um pouco acima da zona do
Museu Cosme Damião no Estádio, passando já a descer, paralelamente ao Estádio,
contornando o mesmo em direção à 2ª circular (direção norte), entrando e passando pela
Av. Eusébio da Silva Ferreira, onde entra no Estádio do Sport Lisboa e Benfica pela saída
do Parque no – 3 (P3), contornando o mesmo pelo interior do parque em cerca de 600
metros, subindo ao piso - 2, entrando no interior do Estádio junto ao relvado pela porta da
maratona junto à cantina e antiga zona da Central da empresa Prosegur.

Já dentro do estádio, contorna o interior pela esquerda junto ao relvado, saindo do Estádio
pelo P1/P2, onde começa a subir em direção à 1ª rotunda na Av. Machado dos Santos.
Chegados à 1ª rotunda, viram de imediato à esquerda em sentido contrário ao do trânsito,
em direção à 2ª rotunda, sempre pelo sentido contrário ao do trânsito, passam por baixo
da 2ª circular em direcção Rua Albert Einstein em direcção ao cruzamento onde viram à
direita, pela Av. Marechal Teixeira Rebelo, depois pela Av. Cidade de Praga até ao desvio
para o Paço do Lumiar, onde é feita a inversão de sentido da corrida (sempre no sentido
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contrario ao do transito). A partir daí os atletas voltam a percorrer no sentido inverso as
Avenidas, Cidade de Praga e a Marechal Teixeira Rebelo virando à esquerda para a Rua
Albert Einstein. Voltam a passar por baixo do tabuleiro da 2ª circular em direção à 1ª
rotunda de acesso ao P1/P2 do Estádio (sempre em sentido inverso ao do transito). Cerca
de 100 metros antes da 1ª rotunda, viram à esquerda, sobem ligeiramente e viram de
imediato à direita pela Rua António Alçada Batista em direção à Rotunda das Oliveiras,
onde viram à direita e entram no Espaço do Estádio do Sport Lisboa e Benfica onde
descem ligeiramente em direção à Zona comercial onde viram à direita entre o Relvado
sintético e a zona comercial numa reta em direção à meta que se encontra na Praça
Centenário.

A Caminhada / Légua António Leitão terá um percurso com 5 km:
Percurso comum com a 14ª Corrida do Benfica António Leitão até à saída do Parque 1 e
2, altura em que após a 1ª rotunda, pelo lado exterior da mesma, percorre o inicio da Av.
Machado dos Santos, virando imediatamente à direita onde os participantes sobem
ligeiramente e viram de novo e de imediato à direita pela Rua António Alçada Batista em
direção à rotunda das Oliveiras , entram no Espaço do Estádio do Sport Lisboa e Benfica
onde descem ligeiramente em direção à zona comercial onde viram à direita entre o
Relvado sintético e a zona comercial numa reta em direção à meta que se encontra na
Praça Centenário.

A Corrida da Pequenada terá percursos à volta do relvado do Estádio da Luz:
Juvenis/Milha – 4 voltas ao relvado.
Iniciados – 3 voltas ao relvado.
Infantis – 2 voltas ao relvado.
Benjamins A/ Benjamins B – 1 volta ao relvado.

ABASTECIMENTOS
Na Corrida do Benfica António Leitão haverá dois abastecimentos aos 5 km e na meta.
Na Caminhada / Légua António Leitão haverá um abastecimento na meta.
Na Corrida da Pequenada haverá um abastecimento na meta.

DURAÇÃO
A Corrida do Benfica António Leitão e Caminhada / Légua António Leitão terá uma
duração máxima de 2 horas, terminando às 12h30, período após o qual será restabelecida
a circulação automóvel.
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INSCRIÇÕES, PREÇOS, MODO DE PAGAMENTO, PRAZOS, LIMITE DE INSCRIÇÕES
As inscrições decorrem até 3 de Abril de 2019, salvo se esgotarem antes do período
definido, e podem ser efetuadas através dos seguintes métodos:
Até 3 de Abril:
Internet: www.slbenfica.pt\corrida
Benfica Official Stores: Estádio, Baixa, Strada e Colombo.
5 e 6 de abril:
Internet: www.slbenfica.pt\corrida
Benfica Official Store Estádio da Luz.
1ª FASE
Até 15 MARÇO 2019 (às 23h59 m)
inscrições em slbenfica.pt/corrida & Benfica
Offical Stores (Estádio, Baixa e Strada)

SÓCIOS

NÃO
SÓCIOS

CORRIDA PEQUENADA / MILHA ANTÓNIO
LEITÃO

€

0,00 €

3,00

FUN RUN / LÉGUA ANTÓNIO LEITÃO (5 Km)

€

8,50 €

11,50

14ª CORRIDA BENFICA ANTÓNIO LEITÃO (10
Km)

€

11,50 €

14,00

2ª FASE
16 MARÇO a 3 Abril 2019 (às 23h59m)
inscrições em slbenfica.pt/corrida & Benfica
Offical Stores (Estádio, Baixa e Strada)

SÓCIOS

NÃO
SÓCIOS

CORRIDA PEQUENADA / MILHA ANTÓNIO
LEITÃO

€

3,00 €

8,00

FUN RUN / LÉGUA ANTÓNIO LEITÃO (5 Km)

€

11,00 €

14,00

14ª CORRIDA BENFICA ANTÓNIO LEITÃO (10
Km)

€

14,00 €

16,50

Inscrições Última Hora
5 - 6 ABRIL 2019
Exclusivamente na Benfica Offical Store Estádio

SÓCIOS

NÃO
SÓCIOS

CORRIDA PEQUENADA / MILHA ANTÓNIO
LEITÃO

€

8,00 €

11,00

FUN RUN / LÉGUA ANTÓNIO LEITÃO (5 Km)

€

13,50 €

16,50

14ª CORRIDA BENFICA ANTÓNIO LEITÃO (10
Km)

€

16,00 €

18,50
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Corrida do Benfica António Leitão Limite de 10.000 participantes.
Caminhada / Légua António Leitão limite de 4.000 participantes.
Corrida da Pequenada limite de 1.000 participantes.
A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar os prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades /
disponibilidades técnicas / estruturais, sem aviso prévio.
A inscrição é pessoal e intransmissível.
Não são feitas devoluções do valor de inscrições.

ENTREGA DO KIT DO ATLETA
O Kit do Atleta será entregue no Sport Lisboa e Benfica - Museu Cosme Damião, na
sala de exposições temporárias nos seguintes horários:
Dia 5 de abril, sexta-feira: 10h00 às 22h00
Dia 6 de abril, sábado: 9h00 às 22h00
Não serão entregues dorsais no dia da prova.
Documentos necessários para a recolha de Kit do Atleta:
Confirmação de inscrição recebida na caixa de e-mail após o pagamento.
Recolha de Kit do Atleta em nome de outro atleta:
A recolha do Kit do Atleta em nome de outro participante, pode ocorrer desde que seja
apresentada a confirmação de inscrição, recebida na caixa de e-mail após o pagamento
bem como o documento de identificação da pessoa que recolhe o kit (BI, Cartão do
Cidadão ou Carta de Condução).

KITS DE PARTICIPAÇÃO NÃO RECOLHIDOS
A organização assegura, durante 15 dias, a contar da data de realização do evento, a
guarda de todos os kits pagos e não recolhidos.
Para obter o kit não recolhido, o atleta deverá entrar em contacto com a organização
através dos contactos disponíveis.
Após este período definido, a organização não disponibilizará mais os referidos kits de
participação.
As ofertas no final de prova são exclusivas para os participantes que concluam o percurso
e atravessem a meta, com o dorsal oficial e chip da Corrida do Benfica António Leitão.
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DORSAL DE PROVA
•
•
•
•
•
•
•
•

A utilização do dorsal oficial é obrigatória.
O dorsal oficial deve ser colocado na parte frontal da t-shirt utilizando os alfinetes
fornecidos.
O dorsal é pessoal e intransmissível.
A organização desqualificará todos os atletas que:
Não tenham o dorsal devidamente colocado.
Utilizem o dorsal de outro atleta.
Dobrem ou manipulem a publicidade do dorsal.
Atletas sem dorsal ou sem o dorsal original não serão autorizados a circular no
percurso e não terão acesso aos brindes.

SISTEMA DE CRONOMETRAGEM E CHIP DE CONTROLO DE TEMPO
A organização garante a todos os inscritos na prova Corrida do Benfica António Leitão que
recolham o seu dorsal, um sistema de cronometragem através de chip.
O chip estará colocado no verso do dorsal e encontra-se programado para o atleta, sendo
pessoal e intransmissível. O chip é descartável e não terá que ser devolvido no final da
prova.
A leitura do chip apenas ocorrerá se o dorsal for colocado corretamente. Caso o chip seja
descolado ou removido, o atleta não terá classificação.
A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados em caso
de má colocação do chip.
A organização desqualificará todos os atletas que efetuem a prova com:
•
•
•

mais do que 1 chip
um chip de outro atleta
atletas masculinos com chips/dorsais de atletas femininos e vice-versa

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A participação na corrida está aberta a todos os interessados, sem distinção de
nacionalidade ou sexo, desde que estejam devidamente inscritos, de acordo com o
regulamento e dentro do prazo, assumindo que se encontram de boa saúde e com
preparação física e psicológica apta a este tipo de esforços, aceitando ainda todos os
termos do presente regulamento.
Para a segurança de todos, não será permitida a participação de atletas em bicicletas,
acompanhados por animais, skates, patins e cadeiras de rodas. A organização não
aconselha a participação em carrinhos de bebé.
A idade mínima de participação na corrida 10 km é de 18 anos, efetuados até à data da
prova segundo as regras da FPA – Federação Portuguesa de Atletismo para provas com
distâncias iguais ou superiores a 10 km.
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CATEGORIAS
Corrida do Benfica António Leitão – Légua António Leitão
Juniores
Seniores
Veteranos M35*
Veteranos M40*
Veteranos M45*
Veteranos M50*
Veteranos M55*
Veteranos M60*
Veteranos M65*
Veteranos M70*

Masculinos e femininos nascidos entre 2000 e 2001.
Masculinos e femininos nascidos entre 1985 e 1999.
Masculinos e femininos dos 35 aos 39 anos.
Masculinos e femininos dos 40 aos 44 anos.
Masculinos e femininos dos 45 aos 49 anos.
Masculinos e femininos dos 50 aos 54 anos.
Masculinos e femininos dos 55 aos 59 anos.
Masculinos e femininos dos 60 aos 64 anos.
Masculinos e femininos dos 65 aos 69 anos.
Masculinos e femininos dos 70 anos em diante.

*Relativamente aos atletas Veteranos, a mudança de categoria efetuar-se-á no dia em que
o atleta perfaz as idades referidas no quadro anexo.

PRÉMIOS
A todos os participantes que recolham o dorsal, será entregue uma t-shirt técnica e ofertas
diversas dos patrocinadores. A todos os participantes que cortem a meta, será entregue
uma medalha, entre outras ofertas.
Estará disponível no site do evento um diploma electrónico de participação para todos os
atletas, sendo possível efectuar o download do mesmo.
Estão previstos troféus para os três primeiros classificados das categorias de Seniores
Femininos e Seniores Masculinos, assim como para as restantes categorias referidos
neste regulamento.
As cerimónias protocolares terão lugar junto á zona de meta, em local próprio e identificado
para o efeito e decorreram segundo os horários estimados abaixo:
Cerimónia Protocolar ABSOLUTOS - horário previsto 11h15m
•

Geral Masculina e Feminina

Cerimónia Protocolar CATEGORIAS - horário previsto 11h45m
•

Categorias mencionadas no quadro anterior.

VAGAS DE PARTIDA
A partida será dividida por blocos, que correspondem aos diferentes níveis de preparação
física dos atletas.
Como referência, deve ser utilizado o tempo obtido no último ano numa prova com
distância mínima de 10 km, sendo o envio do comprovativo obrigatório:
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ELITE

SUB 40
MASCULINOS

SUB 45
FEMININOS

SUB 50
MASCULINOS

Reservado a
atletas
masculinos e
femininos
convidados
pela
organização.

Atletas masculinos
com tempo de chip
inferior ou igual a
40:00 minutos,
mediante a
apresentação de
comprovativo do
tempo efectuado
numa prova de 10
km, no último ano.

Atletas femininos Atletas masculinos
com tempo de chip com tempo de chip
inferior ou igual a inferior ou igual a
45:00 minutos,
50:00 minutos,
mediante a
mediante a
apresentação de apresentação de
comprovativo do comprovativo do
tempo efectuado tempo efectuado
numa prova de 10 numa prova de 10
km, no último ano. km, no último ano.

ACESSO

ACESSO

ACESSO

Obrigatória a
apresentação
de
comprovativo
de tempo.

Obrigatória a
apresentação de
comprovativo de
tempo.

Obrigatória a
apresentação de
comprovativo de
tempo.

SUB 55
FEMININOS

SUB 60

+60

Atletas femininos
com tempo de chip
inferior ou igual a
55:00 minutos,
mediante a
apresentação de
comprovativo do
tempo efectuado
numa prova de 10
km, no último ano.

Atletas com tempo
de chip inferior ou
igual a 60:00
minutos, mediante
a apresentação de
comprovativo do
tempo efectuado
numa prova de 10
km, no último ano.

Atletas
com
tempo superior a
60:00 minutos ou
que
não
comprovem
o
seu tempo.

ACESSO

ACESSO

ACESSO

ACESSO

Obrigatória a
apresentação de
comprovativo de
tempo.

Obrigatória a
apresentação de
comprovativo de
tempo.

Obrigatória a
apresentação de
comprovativo de
tempo.

Não é
necessária a
apresentação de
comprovativo de
tempo.

Para aceder aos blocos de partida, aquando o ato de inscrição, os atletas devem assinalar o seu melhor tempo, o nome da prova
de 10km e fazer o “upload” do diploma correspondente, que efetuou nos últimos 12 meses.
Após validação do tempo apresentado no ato de inscrição, a organização atribui a cada atleta o respetivo bloco de partida para
o dia da prova. Essa informação estará impressa no dorsal
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PARTIDA
A partida da 14ª Corrida e Caminhada Benfica António Leitão será dividida em 4 vagas. A
cada vaga irá corresponder um ou mais blocos de partida, iniciando-se a prova de acordo
com a seguinte ordem:
ORDEM DE PARTIDA

HORÁRIO PREVISTO DE PARTIDA BLOCOS DE PARTIDA

1ª VAGA

10H30

ELITE + SUB40 MASC. + SUB45 FEM.

2ª VAGA

10H35*

SUB50 MASC. + SUB55 FEM. + SUB60

3ª VAGA

10H45*

+60MIN

4ª VAGA

10H55*

CAMINHADA

*os horários de partida da segunda, terceira e quarta vagas poderão estar sujeitos a alterações.

O tempo de chip apenas será ativado quando o atleta passar a linha de partida, como tal,
o facto de sair na segunda ou terceira vagas não implica uma penalização no tempo de
prova.
A classificação final será ordenada com base no tempo oficial de prova de cada vaga de
partida da 14ª Corrida Benfica António Leitão, não acumulando o tempo de prova da
partida da primeira vaga para as seguintes.
O tempo oficial de prova refere-se ao tempo decorrido desde o tiro de partida da vaga
onde o atleta se encontra devidamente registado até atravessar a linha de meta.
A organização irá disponibilizar as seguintes classificações: Classificação Geral Absoluta,
Classificação Geral Masculina e Feminina assim como uma Classificação pelas Categorias
mencionadas no presente regulamento. Sendo que será considerada Classificação geral
absoluta, aos 3 primeiros atletas do género masculino e género feminino a cruzar a linha
de chegada.

Na atribuição das classificações, em caso de dúvida, será exigida pela organização aos
atletas, a apresentação do bilhete de identidade.

As classificações inicialmente serão consideradas provisórias, passando a definitivas após
15 dias do dia da corrida.

CONDIÇÕES DO PERCURSO
A organização escolhe o melhor percurso possível, de forma a não colocar em risco os
participantes devidamente inscritos, não se responsabilizando pelas condições do piso ou
obstáculos que surjam no trajecto da prova.
Os percursos são sempre aprovados pelas autoridades municipais e AAL.
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COMPORTAMENTOS ANTIDESPORTIVOS
A organização desqualificará qualquer atleta que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parta num bloco de partida diferente do que registado no dorsal
falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição
não se apresente no local da partida, com o dorsal e o chip da prova colocados, em
conformidade.
manifeste mau estado físico
não tenha dorsal ou não tenha o dorsal original
não leve dorsal na parte frontal da t-shirt e bem visível nos locais especificados pela
organização
utilize o dorsal ou o chip de outro atleta
dobre ou manipule a publicidade do dorsal
utilize inadequadamente o chip fornecido ou mais do que um chip
não cumpra a sinalética colocada pela organização e/ou salte barreiras para a
partida
não cumpra o percurso na sua totalidade
não respeite as instruções da organização
manifeste comportamento antidesportivo (ex.: empurrões e obstruções que
prejudiquem de forma intencional outros atletas)
não respeite os restantes atletas
A organização não aceitará na sua prova a inscrição de atletas que recorram a
práticas antidesportivas.

SEGURANÇA E ASSITÊNCIA MÉDICA NO PERCURSO
O Hospital da Luz irá prestar o serviço de assistência médica, dispondo dos meios de
emergência adequados, com ambulâncias e equipas de prevenção e socorro ao longo do
percurso e tendas na zona de chegada.

O trânsito automóvel será cortado, em toda a extensão do percurso, com a antecedência
estipulada pelas entidades competentes. A reabertura do trânsito automóvel será feita
duas horas após a partida.

RECLAMAÇÕES
Dado o espírito lúdico e desportivo da prova, não se aceitam protestos ou reclamações,
no entanto, os casos omissos neste regulamento serão analisados e resolvidos pela
organização da prova, mediante a apresentação de prova para o e-mail:
corrida@slbenfica.pt .
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ACEITAÇÃO
Ao se inscreverem, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de
dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a
organização.
Com a inscrição, todos os participantes declaram aceitar o presente regulamento.
Para o esclarecimento de qualquer dúvida, ou para qualquer questão não prevista no
presente regulamento, os participantes deverão entrar em contacto com a organização
através do e-mail: corrida@slbenfica.pt

SEGUROS
Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática desportiva. Após
a inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para o esforço
físico inerente à prova em que irão participar.
Todos os participantes, sem exceção, devem reunir as condições de saúde necessárias à
prática desportiva, isentando de quaisquer responsabilidades a organização da prova,
seus parceiros, apoiantes e órgãos públicos envolvidos.
A organização da prova assegura aos inscritos um seguro de acidentes pessoais,
conforme previsto no D.L. 10/2009 (Seguro Desportivo) com um capital de morte ou
invalidez de €28.000,00, despesas de tratamento até €4.000,00 e despesas de funeral até
€2.000,00.

CEDÊNCIA DOS DIRETOS DE IMAGEM
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza, de forma gratuita e incondicional, a
cedência à Organização da Corrida do Benfica António Leitão e aos seus associados, os
direitos de utilização da sua imagem tal como captada nas filmagens que terão lugar
durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.

CEDÊNCIA DOS DADOS DE INSCRIÇÃO
A Organização da Corrida do Benfica António Leitão reserva-se ao direito de utilizar a base
de dados com elementos preenchidos pelos participantes nas suas ações de promoção.
É concedido aos participantes a hipótese de não autorizar a cedência dos dados pessoais
recolhidos no ato de inscrição, devendo para tal selecionar essa opção disponibilizada no
formulário.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO
Não são feitas devoluções do valor de inscrições.
A organização apenas garante dorsal personalizado a todos os atletas que façam a sua
inscrição até dia 31 de Março.
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO DO EVENTO
O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores alheios à organização:
catástrofes naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação
de trânsito, impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do Governo, nova
legislação.
Nestes casos, a organização reserva-se ao direito de, nos 30 dias seguintes à data prevista
para a realização do evento, emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas
resultantes da gravidade do cancelamento.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O Sport Lisboa e Benfica e (doravante “SLB”), com sede em Estádio do Sport Lisboa e
Benfica - Av. Eusébio da Silva Ferreira, 1500-313 Lisboa - Portugal, NIPC 505 813 378 na
qualidade de responsável pelo tratamento irá tratar os dados prestados, para efeitos de
organização da 14ª Corrida do Benfica António Leitão.
O fundamento jurídico para o tratamento destes dados é a execução de um contrato ou
diligências pré-contratuais. Mediante o seu consentimento, o SLB trata ainda os seus
dados para efeitos de envio de comunicações e marketing.
Caso queira informações sobre a forma como tratamos os seus dados envie um email para
dpo@slbenfica.pt ou para a morada Av. Eusébio da Silva Ferreira, Estádio do Sport Lisboa
e Benfica, Porta n.º 18, 1500-313 Lisboa.
O SLB poderá transmitir os seus dados a entidades subcontratadas para os efeitos acima
referidos. O SLB poderá também comunicá-los a entidades terceiras quando julgue tais
comunicações de dados como necessárias ou adequadas: (i) à luz da lei aplicável; (ii) no
cumprimento de obrigações legais/ordens judiciais; ou (iii) para responder a solicitações
de autoridades públicas ou governamentais.
Os seus dados pessoais serão conservados durante o período estritamente necessário
para as finalidades descritas.
Nos termos da legislação aplicável, poderá solicitar, a todo o tempo, o acesso aos dados
pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação, eliminação, à limitação do
tratamento, a portabilidade dos seus dados, ou opor-se ao seu tratamento mediante pedido
escrito dirigido ao SLB para o endereço de email dpo@slbenfica.pt, ou para a morada: Av.
Eusébio da Silva Ferreira, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Porta n.º 18, 1500-313
Lisboa. Poderá igualmente, através dos referidos meios, retirar o seu consentimento para
o tratamento dos dados para a finalidade indicada a qualquer momento, o que não invalida
o tratamento efetuado até essa data com base no consentimento previamente dado.
Notamos que alguns destes direitos não são absolutos, pelo que em determinados casos
não os poderá exercer.
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, tem direito a
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados ou outra
autoridade de controlo competente, designadamente no Estado Membro da sua residência
habitual, local de trabalho ou no país onde ocorreu a violação do regime legal, nos termos
do artigo 77.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados.
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Para mais informações sobre os termos do tratamento de dados pelo SLB, por favor
consulte a nossa Política de Privacidade.

INFORMAÇÕES
Para mais informações consulta o sítio: www.slbenfica.pt/corrida ou através do e-mail:
corrida@slbenfica.pt .

