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PROPOSTA PARA SÓCIO 
 

(Agradecemos que preencha com letras maiúsculas) 
 
Nome (completo) __________________________________________________________________ 

Morada __________________________________________________________________________ 

Freguesia ____________________ Cód. Postal _______ – _______ Concelho _________________ 

Telefone __________ Telemóvel __________ Email·    @ 

Naturalidade _______________ Nacionalidade ______________ Data de Nascimento ___/___/____ 

Nº CC / BI / Boletim de Nascimento_________________  Nº Utente de Saúde __________________ 

N.º de Contribuinte _____________ Estado Civil _____________ Profissão ____________________ 

Filho de ____________________________________ e de__________________________________ 

CATEGORIAS DE SÓCIO 
Efetivo: maior de 18 anos - Valor da quota anual € 24,00 Auxiliar: menor de 18 anos - Valor da quota anual € 12,00 
 
O Proposto/Encarregado de Educação declara ainda que: 
Ao aceitar a presente Política de Privacidade, está a autorizar o Amadora Gimno Clube (AGC) a proceder ao 
tratamento dos seus dados pessoais e dos dados pessoais do/a seu/sua educando/a para efeitos da 
participação nas atividades do Clube. 
Fica também por si autorizada a cedência gratuita da utilização dos direitos de imagem do seu educando 
enquanto participante naquelas atividades. 
Declara, ainda: 
- Estar ciente e plenamente informado/a de que o tratamento dos seus dados pessoais e os dados pessoais 
do/a seu/sua educando/a inclui todas as operações efetuadas sobre os dados por si transmitidos, por meios 
automatizados ou não, necessários à frequência do AGC; 
- Tomar conhecimento que os seus dados e os dados pessoais do/a seu/sua educando/a serão guardados pelo 
período de tempo fixado em lei, regulamento ou o estritamente necessário às finalidades para que foram 
recolhidos. 
- Tomar conhecimento que, nos termos da legislação aplicável, é garantido, a todo o tempo, o exercício dos 
direitos de acesso, retificação, atualização e eliminação (apagamento) dos dados pessoais e dos dados 
pessoais do/a seu/sua educando/a, podendo ainda opor-se ao tratamento dos mesmos mediante pedido escrito 
dirigido ao AGC, salvaguardando-se os casos previstos na lei onde o responsável pelo tratamento apresente 
razões imperiosas e legítimas que prevaleçam sobre os interesses, direitos e liberdades do titular dos dados, 
bem como do direito de apresentar queixa junto da Autoridade de Controlo (Comissão Nacional de Proteção de 
Dados) através do Website www.cnpd.pt. 
- Estar ciente que o tratamento dos dados é necessário ao exercício de atos e procedimentos administrativos 
do AGC, sendo realizado em conformidade com as respetivas obrigações jurídicas previstas na lei. 
- Tomar conhecimento que o Encarregado de Proteção de Dados do clube é: Professor José Lagoas 
 
O Proposto/Encarregado de Educação (Quando se trate de menor de 18 anos)  O sócio Proponente n.º  

 

Data ___ / ___ / ___ 

 
Assinatura __________________________   Assinatura _____________________________ 

 
(A PREENCHER PELOS SERVIÇOS) 

Sócio N.º ___________ Categoria ________________ Data da aprovação ___ / ___ / ______  

 


