MODELO 18

INFORMAÇÕES BASE DADOS DO CLUBE 2018/2019
CLUBE:

CÓD:

NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE:
“Os dados pessoais recolhidos neste formulário serão tratados pela Associação e/ou pelos Clubes, para efeitos de gestão em competições desportivas organizadas pela FPF ou por si delegadas. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso,
retificação, anulação, oposição ou eliminação dos seus dados pessoais, nos casos legalmente admitidos, incluindo a revogação do consentimento, quando haja lugar. Para tal, deverá enviar um pedido à respetiva Associação e/ou Clube através do envio de uma
comunicação, selecionando o assunto “Dados Pessoais”. A recolha e processamento dos dados pessoais não excederá as finalidades acima referidas, que englobam para além da obrigação legal de identificação do atleta para efeitos de participação em
competições desportivas, o processamento automático de dados, incluindo a definição de perfis, para efeitos de tomada de decisões que fomentem o desenvolvimento da atividade física e do desporto, e a sua publicação no portal da FPF para arquivo de
interesse público. O não fornecimento destes dados inviabiliza a inscrição na respetiva competição desportiva. Os seus dados pessoais não serão partilhados com Terceiros, a não ser mediante o seu consentimento ou do seu representante legal, ou quando
exigido por lei ou para responder ao processo legal. Para obter mais informações, consulte a política de privacidade da FPF (http://www.fpf.pt/pt/) e, brevemente a dos Clubes e/ou AF Aveiro.
Os elementos constantes neste formulário foram informados da política de privacidade:
Os elementos constantes neste formulário autorizam a AF Aveiro a processar os seus dados para efeitos de envio de comunicações
personalizadas, sobre todas as suas atividades, tanto por meios eletrónicos como telefónicos.

Os elementos que não concordarem com o processamento dos seus dados
pela AF Aveiro, não devem constar do presente formulário.

CONTACTOS DO CLUBE:
a

MORADA, TELEFONES, FAX, CORREIO ELECTRÓNICO e PÁGINA DE INTERNET:

(*)preenchimento obrigatório

* Morada:

-

* Cód. Postal:

b

* Telefone:

e/ou

* Localidade:

* Fax

*NIF

* Concelho:

* e-mail:

* Freguesia

Website:

CORES DE EQUIPAMENTOS - DESCRIÇÃO

camisola
calções
Principal

c

Alternativo
alternativo
1 1

Alternativo 2

alternativo 2

ELEMENTOS RESPONSÁVEIS DO CLUBE:
* PRESIDENTE DE DIRECÇÃO:
Nome:

Obs.:

e-mail:
Telemóvel:

e/ou

* SECRETÁRIO GERAL:
Nome:

Obs.:

e-mail:
Telemóvel:

d

e/ou

RESPONSÁVEIS DOS DEPARTAMENTOS DO CLUBE:
FUTEBOL SÉNIOR:
Nome:

Telemóvel:

e/ou

e-mail:
FUTEBOL JUVENIL:
Nome:

Telemóvel:

e/ou

e-mail:
FUTSAL:
Nome:

Telemóvel:

e/ou

e-mail:
FUTEBOL/FUTSAL FEMININO:
Nome:

Telemóvel:

e/ou

e-mail:
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - Campos e/ou Pavilhão
Nome:

Telemóvel:

e/ou

e-mail:

AUTENTICAÇÃO DO FORMULÁRIO
Os Representantes do Clube abaixo assinados, comprometem-se com a veracidade dos dados mencionados neste formulário, relativos à presente época. Ficam ainda obrigados a
informar no prazo de 48h a AFAveiro de todas as alterações ao mesmo. Esta autenticação está de acordo com o Comunicado Oficial n.º 1 da AF Aveiro

Pela Direcção do Clube:

área de serviços

Recebido em:

___/___/______

(duas assinaturas de Directores em exercicio autenticadas por Carimbo ou Selo Branco do Clube)

_______________,____ de ________________ de 20__
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(O funcionário)

Sim
Sim

