FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO
Agradecemos o preenchimento de TODOS os campos deste impresso com letra legível.

IDENTIFICAÇÃO
NOME COMPLETO

DATA NASCIMENTO

Masculino

SEXO:

TELEMÓVEL

Feminino

TELEFONE

CORREIO ELETRÓNICO
MORADA
LOCALIDADE

CODIGO POSTAL

CONCELHO

DISTRITO

-

NACIONALIDADE:
DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO (BI) / (CC)
NIF (NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL)

Sócio Tipo 1: Anuidade de 12€\Ano \50% descontos a sócios em eventos do clube
Sócio Tipo 2: Anuidade de 24€\Ano \50% descontos a sócios em eventos do clube \ descontos dos parceiros do clube
Sócio Tipo 3: Anuidade de 36€\Ano \ oferta de entrada a sócios em eventos do clube \ descontos dos parceiros do clube

Sócio Tipo 1

Sócio Tipo 2

Sócio Tipo 3

Valor da inscrição (Jóia) 20€ Inclui cartão de sócio e um brinde personalizado do clube.
Declaro sob compromisso de honra que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são
verdadeiras, assim como declaro conhecer e cumprir os estatutos do 402 clube de Portugal.
NIB: 00790000 79940947101 25

DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO
Data

-

ESPAÇO RESERVADO À DIREÇÃO
Aprovado pela direção em

-

Com o número de ASSOCIADO:
Assinatura do candidato
Assinatura

-

-

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD)

Eu, ___________________________________ com o numero de contribuinte numero ________________, declaro para os
efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do Conselho de
27 de Abril (RGPD) prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais ao 402 Clube de
Portugal, Pessoa Coletiva n.º 515478075, com sede em Rua Dr. Figueiroa Rego. N°104 N.
Li e aceito a Política de Privacidade e de Proteção de Dados pessoais e autorizo a 402 Clube de Portugal a:
1- Fornecer os meus dados, sem prejuízo da sua confidencialidade, assegurando uma utilização em função do objeto social
deste clube e compatível com os fins da recolha.
2- Os dados transmitidos ao 402 Clube de Portugal, por esta são incorporados e tratados num ficheiro da sua
responsabilidade, tendo como único fim a gestão dos serviços solicitados pelo Sócio, por forma a cumprir as exigências
legais aplicáveis.
3- Autorizo o tratamento dos referidos dados e aceito o acesso aos mesmos, pela direção do 402 Clube de Portugal que
desenvolvam qualquer das atividades necessárias do clube.
4- Tenho conhecimento que sou livre de fornecer ou não as informações solicitadas e de autorizar ou não o seu
tratamento, quando submeto um formulário devidamente preenchido.
5- Aceito que não fornecendo todas as informações solicitadas, o 402 Clube de Portugal poderá não prestar-me o serviço,
ou conseguir o correto funcionamento de algumas funcionalidades presentes e/ou futuras, bem como eficácia de um
posterior envio, tratamento informático, consulta ou contacto.
6- Tenho conhecimento que tenho o direito de retirar o meu consentimento a qualquer momento, não comprometendo
nesse caso, a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.

___/____/____
(Data)

geral@402clubeportugal.pt

www.402clubeportugal.pt

_________________________
(Assinatura)

facebook.com\402clubeportugal

402clubeportugal.pt

