Ficha de Apadrinhamento
Data

Local

Apadrinhamento:

Individual:

Grupo:

Dados do INTERLOCUTOR com a APCA (PREENCHER COM LETRAS MAIÚSCULAS)
Nome Completo
Morada
Código Postal
Documento Identificação
Número Contribuinte
Data de Nascimento
Contactos Telefónicos
Email
Restantes Padrinhos (PREENCHER COM LETRAS MAIÚSCULAS)
Nome
Email
Nome
Email
Nome
Email

Data Nascimento
Telemóvel
Data Nascimento
Telemóvel
Data Nascimento
Telemóvel

-

-

-

-

-

-

Dados do CÃO (ou o perfil do tipo de cão que pretende apadrinhar) (PREENCHER COM LETRAS MAIÚSCULAS)
Contribuição Financeira
Valor Mensal
Outras
Esterilização

Pagamento

(mínimo de €10)
Cirurgia, internamento, tratamento

Vacinas
Tosquia, banho
Outras formas
Transferência Bancária, IBAN PT50 0007 0207 0005 3960 009 97, Novo Banco
Cheque traçado à ordem de “Associação de Protecção aos Cães Abandonados”
Dinheiro

Contribuição Pessoal
Divulgação de anúncios de adopção em jornais, revistas, veterinários, lojas de animais, etc.
Passeios com o protegido
Outras formas
Período de Apadrinhamento
Início em
-

Por um período de

3 meses

6 meses

1 ano

Até ser adoptado

1 – O apadrinhamento de um cão assenta na partilha com a Associação da responsabilidade pelo mesmo, havendo por parte do Padrinho uma contribuição monetária mensal obrigatória. O
apadrinhamento pode ser feito individualmente ou em grupo, sendo necessário designar, no último caso, um interlocutor único com a Associação.
2 – Todos os animais apadrinhados continuam para adopção. Se um animal apadrinhado for adoptado ou falecer antes do fim do período de apadrinhamento, a Associação contactará o
Padrinho de forma a ser escolhido outro protegido.
3 – Findo o período de apadrinhamento, o Padrinho será contactado pela Associação para uma possível renovação do mesmo.
4 – A Associação, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados pessoais no âmbito da relação agora estabelecida, procederá à sua conservação apenas durante o período em que
durar esta relação e ao cumprimento das obrigações legais e por um período de cinco anos após o fim da relação vigente, sem prejuízo de tal prazo se estender pelo tempo de duração de
qualquer eventual decisão ou processo judicial e até ao limite de seis meses após o trânsito em julgado da respetiva sentença/acórdão.
5 – O Padrinho declara expressamente que foi informado, antes de assinar este documento, do seu direito de oposição à recolha e processamento dos dados pessoais (entendendo-se por
tal toda e qualquer informação consigo relacionada, que o identifique ou torne identificável, em particular os identificadores como nome, número de identificação - civil ou outro - e dados
de localização), da possibilidade de apresentar reclamação às entidades de controlo, bem como do seu direito à correção, verificação e/ou eliminação dos mesmos.
6 – O Padrinho autoriza a Associação a contactá-lo por email: Sim
Não
7 – O Padrinho pretende receber a newsletter da Associação: Sim

Pela APCA

Não

O Padrinho
(igual ao documento de identificação)
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