PROPOSTA DE SÓCIO
Dados do Proponente
Nome Completo: _____________________________________________________________________________
Morada: ____________________________________________________________________________________
Localidade: ________________________________
Telefone Casa: _________________

Código Postal: ______ - ____ _____________________

Telemóvel: _________________

Emergência: __________________

E-mail: _____________________________________________________________________________________
Data Nasc.: ___ / ___ / ______ Sexo: Masculino  Feminino 

Estado Civil: ______________________

Nº CC: __________________

Nº Contribuinte: __________________

Data Validade: ___ / ___ / ______

Nacionalidade: _____________________________
Dados Profissionais
Profissão: __________________________________________________
Empresa: __________________________________________________
Filiação (para < 18 anos)
Nome Pai: __________________________________________________________________________________
Contacto: ___________________

Nº Sócio: _____________

Nome Mãe: _________________________________________________________________________________
Contacto: ___________________

Nº Sócio: _____________

Autorização (para < 18 anos)
Eu, abaixo assinado, na qualidade de titular do poder paternal do(a)Proponente, declaro que autorizo a filiação
como sócio(a) juvenil do Sport Algés e Dafundo do(a) menor acima identificado(a).
Assinatura: ________________________________________________________________________________
Dados Associativos
Nº Sócio: _____________
Categoria: Honorário  Mérito  Efetivo  Juvenil  Atleta < 16 anos  Cooperador 
Forma de Pagamento
Autorização de Débito em Conta para Depósitos Diretos
O pagamento das mensalidades é realizado exclusivamente por débito direto.
Ao inscrever-me declaro que autorizo o pagamento da mensalidade por débito direto da minha/nossa conta
indicada infra e na Autorização de Débito Directo SEPA (Single Euro Payments Area) anexa à presente Proposta.
Estou informado(a) de que devo conferir, através de procedimento eletrónico, os elementos desta ADC e obrigome a manter a conta provisionada.
Autorizo que o Sport Algés e Dafundo proceda ao débito da conta bancária das mensalidades acordadas na data
de vencimento das mesmas, bem como, em caso de devolução destas, que tente o débito da conta bancária das
mensalidades em mora, acrescidas dos juros de mora (4%), por mais que uma vez, sem necessidade de qualquer
aviso prévio, em qualquer altura, até as referidas mensalidades e respetivos juros se encontrarem pagos.
Estou informado(a) que, caso a data de vencimento acordada coincida com um dia não útil, o débito na conta
bancária indicada ocorrerá no dia útil imediatamente seguinte.

Garantia de Proteção de Dados
1. O/A Proponente declara que os dados pessoais recolhidos nesta ficha são verdadeiros, completos e exatos.
2. O Sport Algés e Dafundo trata os dados pessoais em cumprimento com as normas do Regulamento Geral de
Proteção de Dados – RGPD [Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril
de 2016]e demais legislação aplicável, nomeadamente, implementando medidas técnicas e organizacionais
destinadas a assegurar um nível apropriado de segurança e proteção dos dados pessoais, adequadas a impedir
a consulta, modificação, destruição ou adição dos mesmos por pessoas não autorizadas a fazê-lo e que
permitem detetar eventuais desvios de informação.
3. Os dados pessoais recolhidos são de caráter obrigatório, pelo que a sua não disponibilização é passível de
inviabilizar a inscrição do(a) Proponente como sócio(a) do Sport Algés e Dafundo. Os dados pessoais são
tratados e arquivados pelo Sport Algés e Dafundo, enquanto Responsável do Tratamento, com a finalidade de
inscrição do(a) Proponente como sócio(a), para o desenvolvimentos e execução dos seus direitos e deveres
enquanto sócio(a). Podem ainda os dados de contacto ser utilizados para divulgação das actividades, eventos
e serviços realizados pelo Sport Algés e Dafundo, até que o(a) Proponente exerça o seu direito de oposição a
este último tipo de tratamento, o que pode fazer de imediato assinalando a caixa infra.
4. Os dados pessoais recolhidos serão tratados durante o período necessário para o cumprimento dos objetivos
determinados pela associação do(a) Proponente ao Sport Algés e Dafundo e para cumprimento dos deveres
legais.
5. O Sport Algés e Dafundo assegura que caso os dados pessoais sejam transferidos para fora do Espaço
Económico Europeu, os mesmos são tratados e protegidos nos termos da legislação em vigor, nomeadamente
de acordo com o RGPD.
6. O/A Proponente está informado(a) que os seus dados pessoais podem ser comunicados, tendo em conta a
execução dos fundamentos dos seus tratamentos (i) a entidades que prestem serviços subcontratados ao
Sport Algés e Dafundo; (ii) Seguradoras.
7. O/A Proponente tem direito de acesso aos seus dados pessoais, assim como tem direito de solicitar a sua
retificação, eliminação, portabilidade, restrição e/ou oposição ao tratamento, sempre que verificados os
respetivos requisitos de exercício e quaisquer questões relativamente a esses devem ser comunicadas por
escrito e dirigida à sede do Sport Algés e Dafundo, ou através do e-mail protecaodados@algesedafundo.pt,
identificando no assunto o direito que visa exercer.
8. O/A Proponente tem ainda o direito de reclamar junto da Autoridade de Controlo – Comissão Nacional de
proteção de Dados (www.cnpd.pt).

Oponho-me que os dados sejam utilizados para divulgação das atividades, eventos e serviços
realizados pelo Sport Algés e Dafundo 

Data: ___ / ___ / ______

Assinatura: ______________________________________________________________

Admitido a: ___ / ___ / ______

O Presidente da Direcção
____________________

O Secretário-Geral
____________________

Autorização de Débito em Conta para Depósitos Diretos:

O pagamento das mensalidades é realizado exclusivamente por débito direto.
Estou informado(a) de que devo conferir, através de procedimento eletrónico, os elementos desta ADC e obrigome a manter a conta provisionada.
Autorizo que o Sport Algés e Dafundo proceda ao débito da conta bancária das mensalidades acordadas na data
de vencimento das mesmas, bem como, em caso de devolução destas, que tente o débito da conta bancária das
mensalidades em mora, acrescidas dos juros de mora (4%), por mais que uma vez, sem necessidade de qualquer
aviso prévio, em qualquer altura, até as referidas mensalidades e respetivos juros se encontrarem pagos.
Estou informado(a) que, caso a data de vencimento acordada coincida com um dia não útil, o débito na conta
bancária indicada ocorrerá no dia útil imediatamente seguinte.

N.º da ADC (a preencher pelo Algés Sport e Dafundo): ______________
Credor: Sport Algés e Dafundo – Código de Identificação do Credor: PT32105764
Nome do Titular da Conta: __________________________________________________________________
IBAN da Conta a Debitar:____________________________________________________________________
IBAN da Conta a Creditar: PT50 0033 0000 0002 2022 0080 5
Tipo de Pagamento: Recorrente
Montante:__________

Data da Autorização: ___ / ___ / ______

Assinatura: __________________________________________

