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Dados do SÓCIO (PREENCHER COM LETRAS MAIÚSCULAS)
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Número Contribuinte
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Contactos Telefónicos

Contactos Telefónicos

Email

Email

Proponho-me quotizante da Associação de Protecção aos Cães Abandonados, com o valor
anual de
Euros (mínimo de €30).

Proponho-me quotizante da Associação de Protecção aos Cães Abandonados, com o valor
anual de
Euros (mínimo de €30).

Poderá efectuar o pagamento da sua quota de sócio das seguintes formas:

Por cheque à ordem da "Associação de Protecção aos Cães Abandonados" e enviando para Apartado 91, 2711-901 Sintra.

Por transferência bancária à nossa Ordem para o IBAN PT50 0007 0207 0005 3960 009 97 (Novo Banco) com a identificação
“QUOTA SOCIO XXX", com o número atribuído. Se preferir este método de pagamento, envie-nos o comprovativo do
mesmo para o nosso email info@apca.org.pt ou para o nosso endereço Apartado 91, 2711-901 Sintra (Portela)

Entregando directamente no nosso canil que fica situado na Rua do Canil, 8, 2710-477 São Pedro de Sintra.

Poderá efectuar o pagamento da sua quota de sócio das seguintes formas:

Por cheque à ordem da "Associação de Protecção aos Cães Abandonados" e enviando para Apartado 91, 2711-901 Sintra.

Por transferência bancária à nossa Ordem para o IBAN PT50 0007 0207 0005 3960 009 97 (Novo Banco) com a identificação
“QUOTA SOCIO XXX", com o número atribuído. Se preferir este método de pagamento, envie-nos o comprovativo do
mesmo para o nosso email info@apca.org.pt ou para o nosso endereço Apartado 91, 2711-901 Sintra (Portela)

Entregando directamente no nosso canil que fica situado na Rua do Canil, 8, 2710-477 São Pedro de Sintra.

1 – O Sócio deverá informar a Associação quando tiver alterado a sua morada ou contactos, para que os respectivos recibos
possam ser emitidos em conformidade.
2 – O Sócio poderá desistir de ser sócio da Associação quando assim entender, sem necessitar de invocação de causa, devendo
informar por escrito a Associação da sua decisão.
3 – 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 respectiva sentença/acórdão.
4 – O Sócio 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.
5 – O Sócio autoriza a Associação a contactá-lo por email: Sim
Não
6 – O Sócio pretende receber a newsletter da Associação: Sim
Não
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O Sócio
(assinatura igual ao documento de identificação)
Instituição de Utilidade Pública sem Fins Lucrativos, fundada em 1958, Contribuinte Nº 502 741 996
Morada: Apartado 91, 2711-901 Sintra | Contactos: 964530419 929037591 927795552 info@apca.org.pt
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