PG06 | RV02 | IMP007

FICHA DE SÓCIO
NOVA PROPOSTA

ALTERAÇÃO

Nome

Data de Nascimento

B.I. / Cartão Cidadão

Contribuinte

Sexo
M

F

Morada

Código Postal

Localidade

Profissão

Telefone

Telemóvel

P.F. Preencher com Maiúsculas

Sócio N.º __________

Endereço Electrónico

1 - Tipo de quota pretendida (mínimo de 15.00€ anuais)
Pagamento de uma quota anual no valor de 15,00€
Pagamento de uma quota anual no valor de

A preencher pelos serviços da APADI
Autoriza-se a aceitação do presente
proponente como Sócio Simpatizante da
APADI

__________ € 00

Pagamento de uma quota mensal no valor de

__________ € 00 (totalizar o mínimo de 15,00€ anuais)

2 - Forma de pagamento

Em ______/_______/__________
A Direcção da APADI

Pretendo efectuar Transferência Bancária do valor anual, para a vossa conta,
Data de Admissão

NIB N.º 0035 0174 00023660 930 05 da CGD (P.F. na descrição colocar o número de associado)
Em ______/_______/__________

Junto envio cheque no valor de ____________ para pagamento da quota referente ao ano __________

SÓCIO N.º

Pretendo efectuar os pag. mensais na vossa morada - Rua Dr. Herculano da Conceição, Bragança
Pagamento por Débito Direto - Junto anexo modelo de Autorização de Débito Direto SEPA

__________________________

Exercício do dever de informação
Na qualidade de Responsável de Tratamento a presente recolha de dados pessoais para tratamento impõe-nos o dever de lhe prestar, de forma clara, concisa
e objetiva, as seguintes informações, nos termos e para os efeitos do art.º 13.º do RGPD para lhe permitir o exercício dos seus direitos.
1. Os seus dados serão tratados pela APADI Bragança;
2. Querendo, poderá contactar com o nosso DPO (Encarregado da Proteção de Dados - Dr.º Filipe Vinhais) através dos seguintes meios: telefone 273.322.931, email – dpo@apadi.pt, ou presencialmente;
3. O presente tratamento destina-se à formalização da sua situação de sócio desta Instituição, ao abrigo dos Estatutos da APADI e tem como
fundamento jurídico, Interesses Legítimos;
4. Os dados recolhidos não serão entregues ou facultados a terceiros;
5. Os dados não serão transferidos para um país terceiro ou uma organização internacional;
6. Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente obrigatório, respeitando a sua conservação, as garantias de
sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD;
7. A nossa legitimidade para proceder ao presente tratamento encontra-se prevista na alínea f) do n.º 1 do art. 6.º do RGDP;
8. Dispõe V. Exa do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação
ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à
portabilidade dos dados, podendo para o efeito dirigir essa intenção, por escrito, à APADI – Rua Dr. Herculano da Conceição 5300-032 Bragança ou utilizando
o email - geral@apadi.pt;
9. Pode, V. Exa., retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com
base no consentimento propriamente dito sempre que o tratamento dos dados se baseie no consentimento do titular ou seja necessário para efeitos do
cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do titular dos dados, ou interesses legítimos prosseguidos
pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros;
10. Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação a uma autoridade de controlo;
11. Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderá V. Exa. opor-se às mesmas, nos termos e para os efeitos do art. 22.º;
Sem outro assunto de momento, com a mais elevada consideração, A Direção da APADI
Tive conhecimento dos MEUS direitos no que diz respeito a tratamento DOS MEUS dados.

(se concordar escreva: LI E DOU O MEU CONSENTIMENTO)
Data
__________________, ______ de ________________ de _______

Assinatura
______________________________________________________

