
  CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA                                         Autorizado___________                 
   Largo das Dálias, Bloco 51 a 54-C/v. Esq                                                                                

    2835-198 Vale da Amoreira                                                                                                             

    Telefone: 212039198                                                                                                                               Data de Admissão 

_____/______/_______     
     Fax: 212039113 

 

PROPOSTA PARA SÓCIO 
 

Nome:________________________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

C.P_______- ________      Localidade:______________________________________________ 

Data de Nascimento__/___/_________            Telef:/___________Tm:/____________________ 

Email_________________________________________________                                                                            

                                                                                                                          B.I:______________________ 

Valor da Joia       5.00€                           Nif:______________________                            

Cota Mínima       __.__€                         Niss: _____________________ 

 

Sócio Proponente nº_______       Sócio proposto                                            

                                                                                                 

_________________________      ______________________________                                                 

            (Assinatura)       (Assinatura) 
 

 

 

  CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA                                         Autorizado___________                 
   Largo das Dálias, Bloco 51 a 54-C/v. Esq                                                                                

    2835-198 Vale da Amoreira                                                                                                             

    Telefone: 212039198                                                                                                                               Data de Admissão 

_____/______/_______     
     Fax: 212039113 

 

PROPOSTA PARA SÓCIO 
 

Nome:________________________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

C.P_______- ________      Localidade:______________________________________________ 

Data de Nascimento__/___/_________            Telef:/___________Tm:/____________________ 

Email_________________________________________________                                                                            

                                                                                                                          B.I:______________________ 

Valor da Joia       5.00€                           Nif:______________________                            

Cota Mínima       __.__€                         Niss: _____________________ 

 

Sócio Proponente nº_______       Sócio proposto                                            

                                                                                                 

_________________________      ______________________________                                                 

            (Assinatura)       (Assinatura) 



 

 
                                                                                                                                            Os melhores a cuidar das pessoas!Os melhores a cuidar das pessoas!Os melhores a cuidar das pessoas!Os melhores a cuidar das pessoas! 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

 

Declaro que consinto expressa e previamente que os dados a mim respeitantes sejam recolhidos, registados e utilizados para os 

fins referidos. Mais declaro, que me foi comunicado que o tratamento dos mesmo será feito de forma adequada, limitada e licita 

ao que é necessário para os fins indicados e foram recolhidos para a finalidade de sócio. 

Fui ainda informado que os dados serão conservados pelo tempo estritamente necessário ao cumprimento da relação estabelecida 

e durante o período legalmente obrigatório, podendo ser mantidos por tempo superior se obrigações legais assim o exigirem e que 

os dados serão tratados com o sigilo e a confidencialidade preconizada pelo RGPD. Mais declaro ainda que me foi comunicado o 

direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, o acesso aos meus dados pessoais, bem como a sua retificação ou o seu 

apagamento e a limitação do tratamento, ou o direito de me opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados. 

Declaro que consinto expressa e previamente a utilização das imagens e voz que há minha pessoa respeitam, de forma gratuita e 

perpétua, bem como aceito a eventual utilização, por parte do CRIVA, das imagens captadas, para fins publicitários e comerciais, 

não auferindo por esta utilização qualquer pagamento dos direitos de autor, nem quaisquer outros ónus ou encargos. 

 

Vale de Amoreira    /__/__           

 
 

   _ 

(Assinatura legível) 

                                                                                                                                                                                                                                           Os melhores a cuidar Os melhores a cuidar Os melhores a cuidar Os melhores a cuidar das pessoas!das pessoas!das pessoas!das pessoas!    

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

 

Declaro que consinto expressa e previamente que os dados a mim respeitantes sejam recolhidos, registados e utilizados para os fins 

referidos. Mais declaro, que me foi comunicado que o tratamento dos mesmo será feito de forma adequada, limitada e licita ao que 

é necessário para os fins indicados e foram recolhidos para a finalidade de sócio.  

Fui ainda informado que os dados serão conservados pelo tempo estritamente necessário ao cumprimento da relação estabelecida e 

durante o período legalmente obrigatório, podendo ser mantidos por tempo superior se obrigações legais assim o exigirem e que os 

dados serão tratados com o sigilo e a confidencialidade preconizada pelo RGPD. Mais declaro ainda que me foi comunicado o direito 

de solicitar ao responsável pelo tratamento, o acesso aos meus dados pessoais, bem como a sua retificação ou o seu apagamento e 

a limitação do tratamento, ou o direito de me opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados. 

Declaro que consinto expressa e previamente a utilização das imagens e voz que há minha pessoa respeitam, de forma gratuita e 

perpétua, bem como aceito a eventual utilização, por parte do CRIVA, das imagens captadas, para fins publicitários e comerciais, 

não auferindo por esta utilização qualquer pagamento dos direitos de autor, nem quaisquer outros ónus ou encargos. 

 

Vale de Amoreira     /__/__           

 

   _ 

(Assinatura legível)                                                                                                                                                                                                     


