
Casa do Povo de Porto Judeu
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FICHA DE INSCRIÇÃO/ ADMISSÃO SÓCIO

OBSERVAÇÕES



Recolha e tratamento de dados pessoais – (art.13.º, n.º 1, alínea a) do RGPD)
Os dados pessoais recolhidos e tratados pela CPPJ são requesitos obrigatórios para 
beneficiar dos serviços solicitados. O não preenchimento dos campos assinalados como 
obrigatórios tem por consequência a impossibilidade de se tornar associado e/ou utente.

Responsável de Proteção de Dados – (art.13.º, n.º 1, alínea b) do RGPD)
O contacto do Responsável pela Proteção de Dados da CPPJ é: rpd@cppj.pt. 

Finalidade do tratamento de dados pessoais – (art.13.º, n.º 1, alínea c) do RGPD)
As finalidades do tratamento dos dados pessoais são os inerentes à atividade da CPPJ, de 
acordo com os estatutos e regulamentos da Casa do Povo de Porto Judeu (CPPJ). As 
finalidades especificas incluem: (i) gestão e controlo da atividade da CPPJ e respetivos 
associados/ utentes e ex-associados, em particular, para fins de quotização, censo e arquivo 
histórico; (ii) envio de comunicações e informativas relativas a eventos e atividades 
promovidas e/ou organizadas pela CPPJ; (iii) registo e gestão de atividades e/ou eventos 
promovidos, organizados e/ou divulgados pela CPPJ; (iv) estudos relacionados com os fins 
da CPPJ e o seu desenvolvimento; (v) promoção e divulgação de atividades e/ou eventos 
promovidos, organizados e/ou divulgados pela CPPJ, bem como a criação de produtos de 
merchandising exclusivo da CPPJ.

Destinatários de dados pessoais – (art.13.º, n.º 1, alínea e) do RGPD)
Sempre que necessário para efeitos de gestão e controlo de associados, utentes e/ ou 
colaboradores da CPPJ poderão ser transferidos para outras entidades das áreas               
profissionais abrangidas pela CPPJ parte dos seus dados pessoais quando necessário.

Conservação dos dados – (art.13.º, n.º 2, alínea a) do RGPD)
Os dados são conservados pelo mínimo período possível pela CPPJ para as finalidades aqui 
descritas. O período de conservação não tem, salvo indicação expressa em contrário, limite 
temporal, existindo ligitimidade da CPPJ na sua conservação para a manutenção do registo 
pessoal. São admissíveis outros prazos de conservação no cumprimento de orientações da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

Os seus direitos – (art.13.º, n.º 2, alínea b) do RGPD)
Para exercer o seu direito de acesso aos dados pessoais, bem como a sua retificação ou o 
seu apagamento, e a limitação do tratamento, ou do direito de se opor ao tratamento, bem 
como do direito à portabilidade dos dados, contacte-nos mediante pedido escrito dirigido a 
Casa do Povo de Porto Judeu a/c Responsável de Proteção de Dados - Caminho da 
Esperança, 111 - 9700-368 Vila de Porto Judeu ou para o email rpd@cppj.pt.

Retirar o consentimento – (art.13.º, n.º 2, alínea c) do RGPD)
Pode em qualquer altura exercer o seu direito de retirar o consentimento.
O exercício desse direito não compromete a licitude do tratamento efetuado com base nos 
consentimentos previamente dados.

Reclamação à autoridade de controlo – (art.13.º, n.º 2, alínea d) do RGPD)
Enquanto titular dos dados pessoais, tem o direito de apresentar reclamação junto da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), autoridade de controlo em Portugal.

Política de Privacidade
A Política de Privacidade da Casa do Povo de Porto Judeu (CPPJ) está disponível para 
consulta no endereço  https://www.cppj.com/privacy.
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Assinatura
PREENCHIMENTO RESERVADO AOS SERVIÇOS

_________________________________________________________

N.º Sócio ____________                         

Assinatura
PREENCHIMENTO RESERVADO À DIREÇÃO

                                

_________________________________________________________

Data ____ - ____ - ________

Data ____ - ____ - ________

_________________________________________________________
                                     Assinatura do candidato

Data ____ - ____ - ________

_________________________________________________________
         Assinatura do familiar ou representante legal do candidato

Requero a V. Ex.ª admissão como sócio dessa Casa do Povo, com a quota anual de 12,00€.
Declaro que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição/Admissão são verdadeiras, que conheço os estatutos e regulamentos internos da Instituição e que tomei              
conhecimento das condições constantes na presente ficha.

Autorizo o tratamento dos meus dados de identificação pessoal para envio e divulgação, através da morada, de SMS ou de endereço eletrónico, de                                  
comunicações promocionais relativas a produtos da CPPJ, de comunicações informativas sobre atividades e eventos organizados e/ou promovidos pela 
CPPJ e respetivos convites, de outras newsletters da CPPJ, bem como para o registo nas respetivas atividades e eventos organizados e/ou promovidos 
pela CPPJ.

Autorizo o tratamento dos meus dados de voz e/ou imagem captados durante as atividades promovidas ou organizadas pela CPPJ, a título gratuito e sem 
necessidade de consulta prévia sobre as formas de utilização, agindo sempre a CPPJ de boa fé e de acordo com o seu Regulamento Interno de Proteção 
de Dados. O tratamento tem por finalidade o arquivo histórico, a promoção e divulgação dos projetos, eventos e atividades promovidas e/ou  organizadas 
pela CPPJ nos diversos meios de comunicação ao dispor, nomeadamente em cartazes, flyers, produtos de merchandising exclusivo da CPPJ, redes 
sociais, sítios de internet e outros equivalentes.

Data ____ - ____ - ________


