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Ficha de inscrição de sócio

DATA DE NASCIMENTO

Desejo ser inscrito sócio com a quota anual de

PAGAMENTO POR

€

O proponente sócio nº nome

Aprovado em sessão da direção de inscrito com o nº

O secretário da direção

-

MORADA

NOME

PROFISSÃONIF

/ /

/ /O proposto em

/ /

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA PÓVOA DE LANHOSO

I N S T I T U I Ç Ã O  D E  U T I L I D A D E  P Ú B L I C A

CONTACTO TELEFÓNICO E-MAIL

Aceito a Política de Tratamento de Dados. Finalidades do Tratamento: A AHBV da Póvoa de Lanhoso procede ao tratamento dos Dados Pessoais 
facultados aquando da inscrição como associado e das eventuais atualizações/alterações aos mesmos, com as seguintes finalidades: manter, administrar 
e gerir a relação entre a Associação Associado; assegurar a comunicação entre a Associação e o Associado; informação aos Associados das iniciativas e 
atividades da Associação; recolha da opinião dos Associados sobre as iniciativas e atividades da Associação. (Ver política de privacidade no verso)
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A AHVB da Póvoa de Lanhoso respeita as normas 
legais relativas ao Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (“RGPD”), que dimana do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27/04/2016, relativo à 
proteção das pessoas singulares, no que diz 
respeito ao tratamento dos seus dados pessoais e à 
livre circulação dos mesmos. 

AHVB da Póvoa de Lanhoso assegura aos seus 
sócios privacidade e segurança nos dados 
facultados, sendo apenas pedidos e recolhidos os 
necessários. 

No âmbito da Política de Privacidade AHVB da 
Póvoa de Lanhoso, assumimos para com os sócios 
os seguintes compromissos: 

• Certificamos que os dados fornecidos nesta ficha 
de inscrição são confiados e tratados como 
informação privada, sendo unicamente utilizada 
com a finalidade de gestão administrativa, pelos 
funcionários da AHBV da Póvoa de Lanhoso, que se 
encontram ao abrigo do sigilo profissional; 

• Proceder ao tratamento de dados de forma lícita e 
leal, recolhendo apenas a informação necessária e 
pertinente à finalidade a que se destina; 

• Os Associados têm 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 sua portabi-
lidade. Os dados recolhidos não são cedidos a 
terceiros, exceto quando tal resulte de obrigação 
legal ou salvo autorização expressa do Associado; 

• Manter os dados exatos e, se necessário, atuais; 

Política de Privacidade

Responsável pelos tratamentos dos dados pessoais
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso 

Tomei conhecimento

_________________________ 

Autorizo a AHVB da Póvoa de Lanhoso a utilizar os dados fornecidos nesta ficha de sócio para efeitos 
de inscrição nas atividades desenvolvidas por esta entidade. 

_________________________ 

Avenida da República
4830-513 Póvoa de Lanhoso

253 639 240
direcao@bvpovoadelanhoso.pt

www.bvpovoadelanhoso.pt

• Assegurar o consentimento expresso do titular 
dos dados sempre que tal for exigido; 

• Ter sistemas de segurança que impeçam a 
consulta, modificação, destruição ou adição dos 
dados por pessoa não autorizada a fazê-lo e que 
permitam detetar desvios de informação 
intencionais ou não; 

• 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. 

• Respeitar o sigilo profissional em relação aos 
dados tratados; 

• Os seus dados pessoais não serão tratados nem 
revelados sem o seu consentimento, nos termos 
da lei atualmente em vigor; 

• As informações e dados pessoais constantes 
desta ficha, serão objeto de tratamento de forma 
automatizada e para uso exclusivo da AHBV da 
Póvoa de Lanhoso; 

• 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 conserva-
ção seja necessária para garantir o exercício de 
direitos e deveres resultantes dessas obrigações. 

• O Titular dos Dados Pessoais tem direito de 
apresentar reclamação junto da Autoridade 
Nacional de Controlo de Dados Pessoais.


