Nº SÓCIO:
DATA DE INSCRIÇÃO:

/

/

(a preencher pela direcção)

Clube Desportivo Escolar Camões
Praça José Fontana * 1050-129 Lisboa * NIPC: 502348771

*NOME:

NATURALIDADE:

*DATA NASCIMENTO:

*NIF:

*DATA EMISSÃO:

Nº BI/CC:

*MORADA:

*LOCALIDADE:

*COD. POSTAL:

OUTRO CONTACTO:

*CONTACTO (preferencial):

*EMAIL:

*FORMA DE PAGAMENTO:

TRANFERÊNCIA BANCÁRIA:

(NIB 0079 0000 5299 6409 1010 6)

CHEQUE
DINHEIRO
OBSERVAÇÕES:

(pequeno comentário: o que te liga ao clube e o que te levou a inscrever como sócio)

ASSINATURA**

* Prenchimento obrigatório
** Assinatura do Encarregado de Educação se o sócio for menor de 18 anos
A inscrição como sócio do Clube implica o pagamento de uma quota anual no valor de 30,00€. A acrescer a esta quota e caso pretenda receber um
cartão personalizado de sócio a sua emissão tem um custo de 1,50€. Para emissão do cartão de associado deverá juntar a esta proposta ou enviar
uma foto (tipo passe) para o e-mail: socioscamonianos@gmail.com
Condições Gerais:
A informação recolhida pelo Clube Desportivo Escolar de Camões aos seus associados é mantida de acordo com a sua Politica de Privacidade
para que possamos garantir um tratamento cuidado de toda a informação pessoal fornecida,nomeadamente, a informação que recolhemos,
como a utilizamos e com quem a partilhamos.
Que informação recolhemos?
a. Com o objectivo de fornecer um serviço mais personalizado a cada associado, o CDE Camões recolhe e guarda informação pessoal dos
associados.
Como utilizamos a informação?
a. Qualquer informação fornecida pelo associado será utilizada de acordo com a lei de Protecção dos Dados Pessoais;
b. A informação guardada será utilizada para estabelecer um elo de ligação com o associado através do envio de comunicações institucionais e
Newsletters. O associado poderá em qualquer momento cancelar o envio destas comunicações.
Com quem partilhamos a informação?
a. A informação recolhida será de uso exclusivo do Clube, garantindo não ceder a sua informação a entidades externas.

