
DOMICILIAÇOM QUOTA SÓCIA
DADOS PESSOAIS:

Nome e apelidos: ……………..………………………………………….

Endereço: .……………………….…………………………………….…..

Código postal e localidade: .….………………………………….…….

Bilhete de identidade: .………..……………...…………………….…..

País e data de nascimento: …..…………………...……………………

Correio-e: ..……..……………………………………………………..…...

Telemóvel: ..…………………………………………………………….…..

QUOTA (mensal, cobrança trimestral):

 ⬜ 5€    ⬜ 10€    ⬜ 15€    5⬜ 0€    _____€ mensais ⬜ 1 

DADOS BANCÁRIOS (IBAN):

            Assinatura:

1 Se quiger fazer uma doaçom máis alá da quota mensal, pode fazer um depósito no 
número de conta ES29 3058 6401 4127 2001 4058 de Cajamar ou por Paypal a 
info@sementecorunha.gal.

Se se quiger 
encher online



Proteçom de dados Associaçom Semente Corunha

De acordo com o estabelecido polo Regulamento geral de proteçom de dados de caráter
pessoal,  informamos-lhe que os seus dados, assim como os que se puderem facilitar
posteriormente  como consequência  da  atividade  da  associaçom,  serám incluídos  no
sistema de tratamento de titularidade da Associaçom Semente Corunha, podendo ser
utilizados  para  prestar-lhe  o  serviço  solicitado,  a  gestom  fiscal,  contável  e
administrativa da associaçom.

Por  sua  vez,  fica  informada  e  consente  expressamente  que,  a  Associaçom Semente
Corunha poda ceder  informaçom pessoal  precisa a terceiros que,  sejam necessários
para cumprirem com as obrigaçons derivadas do serviço solicitado a respeito da gestom
fiscal,  contável  e  administrativa  da  associaçom,  e  para  cuja  legítima finalidade seja
preciso que a dita empresa ou serviço aceda ao arquivo que contém os dados pessoais
das sócias. Neste caso, o acesso aos dados levaria-se a cabo segundo o previsto na lei,
ficando  expressamente  designada  a  comunicaçom  de  dados  à  gestoria  e  a  outros
serviços  de  consultoria  e  assessoria,  bancos  e  caixas,  assim  como  aos  órgãos  da
administraçom  pública.  Fica  proibida  a  cessom  de  dados  a  terceiros,  para  outra
finalidade distinta, sem o seu consentimento expresso ou obrigaçom legal.

Os seus dados serám conservados o tempo que perdurar a relaçom como sócia nesta
entidade, após a sua finalizaçom, durante os prazos de prescriçom legal que forem de
aplicaçom. Neste caso, tratarám-se só para os efeitos de certificaçom do cumprimento
das  nossas  obrigaçons  legais  e  contratuais.  Concluídos  os  anteditos  prazos  de
prescripçom, os seus dados serám eliminados.

Informamos-lhe também, que poderá fazer uso dos seus direitos de acesso, retificaçom,
limitaçom,  supressom,  portabilidade  e  oposiçom ao  tratamento,  assim  como ao  seu
consentimento  prestado  para  o  tratamento  destes,  na  rua  do  Socorro  55,  15003,
Corunha. Igualmente,  poderá dirigir-se à autoridade competente para apresentar umha
reclamaçom.

A  Associaçom  compromete-se  a  que  os  seus  dados  pessoais  sejam  tratados  com a
máxima  confidencialidade,  adoptando  as  medidas  de  ordem  técnica  e  organizativa
precisas,  para  garantir  a  confidencialidade  e  segurança  destes,  evitando  a  sua
alteraçom, perda, tratamento ou acesso nom autorizado.

Pedimos o seu consentimento para enviar ao seu endereço eletrónico a convocatória de
assembleias, serviços ou atividades da associaçom, assim como outra informaçom que
puder ser do seu interesse:

 SIM  NOM☐ ☐

Igualmente, também solicitamos a sua autorizaçom para a inclusom no nosso grupo de 
WhatsApp:

 SIM  NOM☐ ☐

Assinado


