Rua Odette de Saint-Maurice 3-9 A
1700-921 Lisboa - Portugal
geral@propublica.eu
www.propublica.eu

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO
NOME
DATA DE NASCIMENTO

NÚMERO FISCAL

DOMICÍLIO
CÓDIGO POSTAL

-

LOCALIDADE

PROFISSÃO

NACIONALIDADE

TELEFONE

EMAIL

QUOTIZAÇÃO ANUAL

10,00 €*

COMO SOUBE DA
PROPÚBLICA?

INTERNET ☐

A preencher pela ProPública:

IMPRENSA ☐

INSCRIÇÃO PAGA ☐

REDES SOCIAIS ☐

PAÍS

OUTRO ASSOCIADO ☐

CATEGORIA:

OUTRA VIA ☐___________

DATA DA ADMISSÃO:

NÚMERO:

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: em observância do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), em vigor desde 25 de maio de
2018, e restante legislação aplicável, com o preenchimento da presente ficha de inscrição, necessitamos do seu consentimento para o tratamento dos seus
dados pessoais. A ProPública atuará na qualidade de responsável pelo tratamento dos seus dados e tratará os seus dados tendo como condição de licitude o
seu consentimento e os interesses legítimos da ProPública. Os seus dados não serão cedidos a terceiros, exceto nas situações legalmente exigidas, nem serão
enviados para países que não assegurem um nível de proteção adequado. A ProPública implementará as medidas de segurança adequadas ao risco e à
natureza dos seus dados. Os seus dados serão tratados para a finalidade de gestão da relação da ProPública com os seus associados, processamento de quotas,
participação em assembleias gerais e exercício de demais direitos dos associados, bem como para cumprimento de obrigações legais aplicáveis a entidades
com as características da ProPública. Salvo nas situações previstas na lei ou resultantes do tratamento dos seus dados com base nos interesses legítimos da
ProPública, pode, a todo o tempo, aceder, corrigir, modificar, limitar o tratamento, eliminar os seus dados pessoais ou exercer o direito de solicitar a
portabilidade dos seus dados, em exercício do seu direito de retirar o consentimento anteriormente concedido, bastando enviar um e-mail para:
geral@propublica.eu.

Tomei conhecimento ☐

(*) Dados para transferência bancária:
Conta n.º: 0003 53209896020 (Banco Santander) | IBAN: PT50 0018 0003 5320 9896 0202 7 | BIC/SWIFT: TOTAPTPL
NIPC: PT 515927864
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