PROPOSTA PARA ASSOCIADO

N.º Associado

Categoria

DATA

/

/

(a preencher pela Instituição)

Preencher e juntar fotografia tipo passe
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Sócio SCP

Sim

N.º SCP

Não

Proponentes:
N.º L.P.

Assinatura:

N.º L.P.

Assinatura:

Nome
Morada
Código Postal

-

Localidade

E-mail
Telefone(s)

Telemóvel(eis)

Nacionalidade

Data de Nascimento

N.º Contribuinte

B.I. / C. Cidadão

Sit. Profissional

Profissão

/

/

ASSINATURA
PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ANUAL
Para pagamento das quotas de Associado por transferência bancária anual, efetuada automaticamente,
pode preencher o destacável abaixo e entregar no seu banco.

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA PERMANENTE – preencher e entregar no banco
Conta Bancária
Nome do Titular
NIB
Queiram proceder, até ordem em contrário, à transferência permanente
valor de

,00 € (

Data

0 0 0 7
/

, no mês de

*, no

euros) , da minha conta acima identificada para: Leões de Portugal, IPSS, com o NIB

abaixo indicado e com a descrição:
NIB

anual

(preencher com o n.º Associado de Leões de Portugal, IPSS).

0 0 0 0
/

1 0 2 2 3 5 0 0 1 7 4

2 3

Assinatura (como no Banco)

* A Instituição agradece que o pagamento seja efectuado no mês de Janeiro, mas se for absolutamente
inconveniente, poderá indicar outro mês que seja mais favorável.

PROPOSTA PARA ASSOCIADO
Proteção de dados
A Leões de Portugal, IPSS assume o compromisso de privacidade e segurança das informações pessoais dos
seus associados, assegurando que os dados a estes solicitados se destinam exclusivamente ao registo de
associada/o da Leões de Portugal, IPSS, sendo por esta mantidos e tratados de forma confidencial durante todo
o período de duração da relação associativa entre o signatário e a Instituição, em processo individual, apenas
manipulado por trabalhadores autorizados e mandatados pela Direção para funções de gestão de sócios e para
fins relacionados com assuntos de associativismo desta entidade.
Em qualquer momento, os associados podem solicitar a consulta, alteração ou eliminação do seu processo e
dos dados que facultaram.
Tomei conhecimento e dou o meu consentimento:
Lisboa, _______ de _____________________ de ______ .
________________________________________________________
Assinatura

Estatutos
Os Estatutos que regem a Leões de Portugal, IPSS encontram-se disponíveis para consulta na sede da
Instituição – localizada no Estádio José Alvalade, Topo Sul, 3.º piso – e na sua página de internet –
http://leoesdeportugal.pt.
Caso o entendam, os associados podem solicitar uma cópia dos Estatutos junto dos serviços da Instituição.
Declaro que tomei conhecimento e aceito as condições definidas pelos Estatutos da Instituição.
Lisboa, _______ de _____________________ de ______ .
________________________________________________________
Assinatura

