Ficha de Novo Sócio
Sócio Nr. ____________
(a preencher pela associação)

NOME:___________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_________

NIF: _________________________

FORMAÇÃO/ PROFISSÃO:____________________________________________________
MORADA:________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL:________________________

LOCALIDADE:____________________

CONTACTOS:_______________________________________________________________________
EMAIL:____________________________________________________________________________
Conta-nos um pouco sobre ti e sobre as expectativas que tens sobre a nossa Associação:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Sugestões ou ideias que tenhas:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Desejo:
Pagar Cota normal (20€) _______ Com donativo, total de _______€
Integrar grupo de WhatsApp dos sócios SIM

NÃO

Receber por E-mail Newsletter periódica SIM

NÃO

Consentimento para a utilização de dados pessoais:
____Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pela Associação Ser Livre, de acordo com a Política de Privacidade e
de Proteção de Dados presente na segunda folha deste documento.
Local, data: ___________________, _______ de _____________ de 202___
O/A Proponente,
____________________________________________

O/A Presidente da Direção,
____________________________________________

O processo de inscrição fica concluído com a transferencia da cota anual para a seguinte conta bancária:
IBAN: PT50 0033 0000 4560 5314 3610 5
Banco: Millenium bcp
Após a transferencia agradecemos o envio do comprovativo de pagamento para o email: geral@associacaoserlivre.pt

Política de Privacidade e Proteção de Dados
Na Associação Ser Livre, em cumprimento com o RGPD e demais legislação em vigor aplicável à proteção de dados pessoais
facultados aquando da inscrição como associado, garantimos a segurança e confidencialidade dos dados dos nossos associados, os quais são tratados tendo como finalidade:
• Manter, administrar e gerir a relação entre a Associação e o Associado;
• Assegurar a comunicação entre a Associação e o Associado;
• Informação aos Associados das iniciativas e actividades da Associação ;
• Recolha da opinião dos Associados sobre as iniciativas e actividades da Associação
• Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais para a participação nos eventos da Associação.
A informação que nos fornece é tratada com responsabilidade e respeito e não a cedemos a terceiros.
Mais informamos, para efeitos do artigo 13.º do Regulamento Geral da Proteção de Dados que:
• O responsável pelo tratamento de dados pessoais é a Associação Ser Livre, com sede em Silves, com o número de pessoa
coletiva 515 912 034, telefone +351 965 575 193 / +351 965 585 326, e-mail geral@associacaoserlivre.pt
• Os dados pessoais recolhidos são conservados apenas enquanto se mantenha a relação entre a Associação e o Associado’
Após este período, os dados serão ainda conservados pelo tempo necessário ao cumprimento de obrigações legais e contratuais inerentes e quando a sua conservação seja necessária para garantir o exercício de direitos e deveres resultantes dessas
obrigações.
• A Associação utiliza medidas técnicas e organizacionais razoáveis para proteger a segurança e confidencialidade dos Dados
Pessoais, revê e melhora regularmente essas medidas, por forma a refletirem evoluções legais e a tecnologia disponível.
• Os Associados têm os seguintes direitos relativamente aos dados pessoais fornecidos: direito de acesso aos dados pessoais que
lhes digam respeito, direito de retificação ou apagamento dos referidos dados, direito à limitação do tratamento no que disser
respeito ao titular dos dados e direito à portabilidade dos dados.
• Os Associados têm direito a apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados quando entenda
estar em causa a proteção dos seus dados pessoais.
• Os Associados comprometem-se a manter atualizados todos os dados fornecidos, bem como a comunicar quaisquer
alterações aos mesmos, enquanto mantiver a qualidade de associado.
Associação Ser Livre
NIPC: 515 912 034
Sede: Vale de Lama, 8300-052 Silves
Telefone +351 965 575 193 / +351 965 585 326
Email: geral@associacaoserlivre.pt

