
Proposta de Sócio Proposta de Alterações

Nome: __________________________________________________________________________

Morada: __________________________________________________ Nº _______ Andar _______

Código Postal: _________- _____     Localidade: ________________________________________

NIF: ______________________  Nº BI/CC: ______________________  Validade: _____/____/____

Data Nascimento: ______/____/____                 Profissão: ________________________________

E-mail: ________________________________________ Telemóvel: _______________________

Quota mensal ____,___€ A pagar na:  Sede Cobrador

Data: ____/____/____ Assinatura: ____________________________________________

Enc. Educação (para menores de 18 anos) ____________________________________________

Sócio proponente nº ____________ Assinatura: _____________________________________

Contato em caso de emergência:

Telefone: ________________  Telemóvel: ___________________

Data ____/____/____ Aprovada __________________ Data ____/____/____

Rubrica ___________ Rejeitada __________________ Rubrica ___________ _____________

Recibo nº __________________________

(v.s.f.f.)

Praça da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, 23, 2615-391 Alverca

Tel: 219 573 109  ||  E-mail: sfraalverca@gmail.com  ||  www.sfra.pt   

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA (a preencher pelos serviços da SFRA)

FOTO

Instituição de Utilidade Pública Fundada em 6-10-1874

Recebido Decisão Motivo Reunião de Direcção Nº de Sócio

Sociedade Filarmónica

Recreio Alverquense

Membro Honorário da Ordem de Mérito

DADOS PESSOAIS

Junte uma FOTO e 5€ de Jóia. Quota mínima de 1€ mensal.



Data: ____/____/____ Assinatura: ____________________________________________

Assim, o sócio declara nos termos e para os efeitos do artigo 6.º, n.º 1, a) e artigo 7.º do

Regulamento  (EU) 2016/679, de 27 de Abril de 2016 [RGPD] prestar o consentimento para o

tratamento dos seus dados pessoais para as seguintes finalidades:

        ______Recepção de informações sobre campanhas e promoções de marketing;

        ______Gestão de clientes/cobrança de dívidas;

        ______Utilização dos direitos de imagem, para efeitos de marketing nas redes sociais,

gravação, reprodução de imagem para fins promocionais, seja por fotografia, filmagem,

reprodução,publicação, adaptação, utilização ou reutilização nos meios nacionais e

internacionais  de publicidade.   

Declaração de consentimento

Os dados pessoais recolhidos destinam-se ao cumprimento das obrigações legais e contratuais,

sendo processados automaticamente, destinando-se ainda ao estabelecimento da qualidade de

Sócio, cobrança de quotizações, mensalidades e futuros contactos, nomeadamente ações de

marketing direto, oferta de produtos e serviços acessórios relacionados, ainda que indiretamente,

com a atividade SFRA.  

O sócio declara ainda que cede os seus direitos de imagem para fins promocionais, seja por

fotografia, filmagem, reprodução, publicação, adaptação, utilização ou reutilização nos meios

nacionais e internacionais  de publicidade. 

A SFRA compromete-se a guardar rigoroso sigilo sobre todos os dados, reservando o acesso aos

mesmos e exclusivamente necessário à sua atividade normal. 

O Sócio, desde já, autoriza a sua transmissão a parceiros comerciais da SFRA e em caso de

incumprimento por parte do Sócio os dados podem ser transmitidos a terceiros com a finalidade de

cobrança da dívida. 


