
 
NIF: 203145496 http://efarturtaira.com/ 

escfutarturtaira@gmail.com TM: 926049425
  

 

 
FICHA DE ACTUALIZAÇÃO / RENOVAÇÃO INSCRIÇÃO 2018/19 

NOME: …………………………………………………………………………………………………... 

 (preencher somente se houve alteração de morada ou contactos) 

MORADA:………………………………………………………………………………………………... 

LOCALIDADE: ………………………………………CÓDIGO POSTAL: …………… - …………... 

TELEFONE: ………………TELEMÓVEL PAI E MÃE ………………… - ………………………… 

E-mail: ………………………………………………………..………………………………………….. 

QUAL O(S) DIA(S)/HORA(S) DURANTE A SEMANA/FIM-DE-SEMANA QUE TEM 
DISPONIBILIDADE PARA TREINAR? 

DIA    / HORA  

DIA    / HORA  

DIA    / HORA  

DIA    / HORA  

DIA    / HORA  

 

DATA: ……… - ……… - ……… 

ASSINATURA ENC. EDUCAÇÃO:  

…………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 



 
NIF: 203145496 http://efarturtaira.com/ 

escfutarturtaira@gmail.com TM: 926049425
  

 
Notificação de Privacidade 

 

A Escola Futebol Artur Taira, NIF n.º 203145496, com sede em Rua 25 de Abril, nº10/10A 
2685-368 Prior Velho, é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Os dados 
recolhidos no presente formulário serão utilizados para efeitos de inscrição em competições 
desportivas. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, oposição 
ou eliminação dos seus dados pessoais, nos casos legalmente admitidos, incluindo a 
revogação do consentimento, quando haja lugar. Para tal, deverá enviar uma comunicação, 
selecionando o assunto “Dados Pessoais”, para o seguinte endereço 
escfutarturtaira@gmail.com. A recolha e processamento dos dados pessoais não excederá 

as finalidades acima referidas, que englobam para além da obrigação legal de identificação 
do atleta para efeitos de participação em competições desportivas, a subscrição dos seguros 
legalmente obrigatórios para a prática desportiva, a captação e divulgação de imagens, som 
e /ou vídeos do atleta enquanto representante do clube no canais de comunicação oficiais do 
Clube e/ou outros meios que se mostrem convenientes, e a publicação dos dados pessoais 
não sensíveis do atleta no âmbito de convocatórias, aniversários e/ou outras noticias 
inerentes à representação do Clube. O não fornecimento destes dados inviabiliza a inscrição 
na respetiva competição desportiva. Os seus dados pessoais não serão partilhados com 
Terceiros, a não ser mediante o seu consentimento ou do seu representante legal, ou 
quando exigido por lei ou para responder ao processo legal. Para obter mais informações, 
consulte a política de privacidade do Clube em: http://efarturtaira.com/  
 

Fui notificado da política de privacidade  
Sim   Não 
 
“Autorizo que a Escola de Futebol possa processar os meus dados para efeitos de envio 
de comunicações sobre todas as suas atividades, tanto por meios eletrónicos como 
telefónicos”.  
Sim   Não  

  
 

Assinatura do Atleta 
(conforme documento de identificação) 

 
________________________________________ 

 
 

Assinatura do representante legal (pai, mãe ou tutor) do(a) jogador(a) menor de idade 
 

________________________________________ 
 


