Ficha de Inscrição de Sócio
Sócio nº _______
Nome_______________________________________________________________________
Morada _____________________________________________________________________
Código Postal: ______ /_________ Localidade: ______________________________________
e-mail: __________________________ Telf.: _______________ Telm.: __________________
Data de Nascimento: ______________________ Nacionalidade: _______________________
Nº BI/ CC/ Passaporte/ Autorização Residência (riscar o que não interessa): ___________________
Validade até: ____ / ____ / ______

NIF: _________________

Atividade profissional: __________________________________________________________
Habilitações Literárias: _________________________________________________________
Inscrição noutra Organização? _______ Qual: _______________________________________
Categoria Profissional: _________________________________________________________

Ao fazer a inscrição, aceito o Regulamento Interno de Proteção de Dados Pessoais, presente no
site www.amayur.org., e declaro o meu consentimento para os efeitos previsto no verso desta
ficha.
Em ____ / ____ / ________
Assinatura __________________________________________________
(Conforme Documento de Identificação)

Admissão em:

A Direção

____ / ____ / ________

_____________________________

Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda
Leap Center – Espaço Amoreiras Centro Empresarial - R. D. João V nº24, 1.03 - 1250-091 Lisboa
TLM. 916 103 551 / 919 367 716, E-mail: geral@amayur.org

www.amayur.org

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
(Regulamento Geral de Proteção de Dados)
Para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/ 679
do Parlamento Europeu do Conselho de 27 de Abril, na qualidade de associado da
AMAYUR, declaro que:
1. Presto o meu expresso, objetivo e espontâneo consentimento para o tratamento de
todos os dados pessoais fornecidos à AMAYUR com a estrita e única finalidade de
os mesmos serem utilizados no âmbito da relação jurídica existente.
2. Tenho inteiro conhecimento que a AMAYUR garante a confidencialidade no
tratamento e conservação dos referidos dados pessoais no respeito integral pelas
regras previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/ 679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril.
3. Tenho inteiro conhecimento que a AMAYUR se compromete a não proceder à
cópia, reprodução, adaptação, modificação, alteração, eliminação, difusão ou
transmissão ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados
pessoais fornecidos sem que, para esse efeito, eu o tenha expressamente
autorizado.
4. Tenho inteiro conhecimento de que a AMAYUR garante a utilização dos dados
pessoais fornecidos exclusivamente para as finalidades determinantes da sua
recolha abstendo-se de qualquer outro uso em benefício próprio ou de terceiros.
5. Tenho inteiro conhecimento do direito a retirar o consentimento prestado ao
tratamento efetuado quanto aos dados pessoais fornecidos, bem como opor-me à
continuação do tratamento desses dados pessoais por parte da AMAYUR.
6. Tenho inteiro conhecimento do direito de exigir, ao responsável pelo tratamento dos
meus dados pessoais indicado pela AMAYUR o acesso aos mesmos para efeitos
de consulta, retificação, alteração ou eliminação com a expressa inclusão do direito
“a ser esquecido”.
7. Tenho inteiro conhecimento do direito de ser informado, a meu pedido, sobre a
finalidade do tratamento dos dados pessoais, categorias de dados envolvidos,
período de conservação e a identidade dos destinatários a quem os mesmos
tenham sido divulgados.
8. Comprometo-me integralmente ao dever de sigilo e confidencialidade relativamente
a quaisquer dados pessoais e pessoalíssimos de terceiros de que vier a ter
conhecimento no âmbito das suas funções ou por causa delas sob pena de incorrer
em responsabilidade civil, penal e contraordenacional nos termos das disposições
legais aplicáveis.
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