
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE

AZAMBUJA

PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO

" E s t a m o s  a q u i  p a r a  o  s e r v i r "

 PESSOA COLECTIVA          PESSOA INDIVIDUAL 

NOME COMPLETO:  _______________________________________________________________________________________________________________________

MORADA: __________________________________________________________________________________________________________________________________

LOCALIDADE: ____________________________________________________ CÓDIGO POSTAL: _______- ______    ____________________________________

PROFISSÃO (preenchimento opcional): __________________________________________________________________________________________________

TELEMÓVEL: _________________________________________EMAIL: _____________________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: __________________________________

CARTÃO DE CIDADÃO N.º: _____________________________________NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: __________________________________

     Declaro que pretendo realizar a minha inscrição de sócio (PESSOA COLECTIVA)  da Associação dos Bombeiros Voluntários de

Azambuja, tendo realizando o pagamento da Jóia de 2.00€ e da quota anual de 120.00€ nos serviços administrativos da Associação.

 

      Declaro que pretendo realizar a minha inscrição de sócio (PESSOA INDIVIDUAL) da Associação dos Bombeiros Voluntários de

Azambuja, realizando o pagamento da Jóia de 2.00€ e da quota anual de 13.00€ nos serviços administrativos da Associação. 

 

      Declaro que pretendo realizar a minha inscrição de sócio (PESSOA INDIVIDUAL) da Associação dos Bombeiros Voluntários de

Azambuja, realizando o pagamento da Jóia de 2.00€ e da quota anual de 7.50€ nos serviços administrativos da Associação, sendo que 

o meu rendimento mensal de reformado (a) ou pensionista é igual ou inferior ao rendimento mínimo garantido (devidamente

comprovado). 

Assinatura do Proposto ou
Representante Legal 

_________________________

Assinatura e N.º do Sócio
Efectivo Proponente

________________________

Serviços Administrativos
(recebido e registado)

________________________

ESPAÇO RESERVADO À DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

SÓCIO N.º (NIF OU NIPC): __________________________ ADMISSÃO AUTORIZADA EM:  _____/_____/_______

N.º ACTA DE REUNIÃO DE DIRECÇÃO:_________________ ________________________________________________
DIRECÇÃO

F U N D A D A  E M  1 4  D E  J A N E I R O  D E  1 9 3 2

( A S S I N A L E  U M A  D A S  D U A S  H I P Ó T E S E S )



1.  Finalidade de recolha de dados pessoais: Os dados pessoais recolhidos pela Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Azambuja, doravante designada por entidade, destinam-se a cumprir os procedimentos inerentes ao ingresso de
Sócios na Associação, doravante designados por interessados, nomeadamente na sua inscrição, manutenção e outros
imprescindíveis para o desenvolvimento da actividade e da relação com a Associação, permitindo aos mesmos o desenvolvimento
e manutenção do seu vinculo.
 
2.   Dados necessários a facultar: Os dados solicitados são essenciais para a implementação e desenvolvimento de todos os
processos inerentes à actividade de sócio, pelo que a falta dos mesmos inviabilizará a sua concretização.
 
3.  Prazo de conservação de dados: Os dados pessoais dos sócios que, forem exonerados a seu pedido ou que por outro motivo
o deixarem de ser, serão conservados pela entidade por um período de dois anos, findo o que serão destruídos. Exceptuam-se as
situações em que os interessados tenham sido alvo de processos disciplinares durante o tempo em que estiveram ligados à
entidade.
 
4.  Direitos dos candidatos: Os sócios gozam, em conformidade com a lei, dos direitos de acesso e rectificação dos seus dados.
Para o exercício do direito de acesso, têm de apresentar, por escrito, o pedido à Direcção da Associação.
 
5.  Tudo o anteriormente mencionado se aplicará igualmente aos dados recolhidos referentes aos familiares directos (cônjuge e
filhos menores) que o sócio pretenda venham a beneficiar das suas regalias de sócio.
 

Eu, ______________________________________________________________________________ (nome do titular dos dados pessoais), portador do

cartão de cidadão n.º _______________________, autorizo o tratamento dos meus dados pessoais de acordo com o acima descrito.

 
Azambuja,________ de __________ de 20_____
 

_________________________________________________________
Assinatura (conforme cartão de cidadão)

Declaração de Recolha de Dados Pessoais da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Azambuja

CÔNJUGE (nome completo):  ___________________________________________________________________________________________________________________

CARTÃO DE CIDADÃO N.º: _______________________________________NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: _______________________________________

ASSINATURA (conforme cartão de cidadão):____________________________________________________________________________________________________

 

DESCENDENTES MENORES (nome completo):___________________________________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: _____________________CARTÃO DE CIDADÃO N.º: ____________________________NIF: ________________________________

 

DESCENDENTES MENORES (nome completo):___________________________________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: _____________________CARTÃO DE CIDADÃO N.º: ____________________________NIF: ________________________________

 

DESCENDENTES MENORES (nome completo):___________________________________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: _____________________CARTÃO DE CIDADÃO N.º: ____________________________NIF: ________________________________

 

DESCENDENTES MENORES (nome completo):___________________________________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: _____________________CARTÃO DE CIDADÃO N.º: ____________________________NIF: ________________________________

DADOS COMPLEMENTARES NA INSCRIÇÃO DE SÓCIO

Rua José Ramos Vides, 8 2050-334 Azambuja |+351 263 408 234 |secretaria@bvazambuja.pt | www.bvazambuja.pt


