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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DA RAÇA BOVINA
LIMOUSINE

PROPOSTA DE SÓCIO

Exmo. Sr. Presidente Direção
Associação Criadores Limousine
___________________________________________________________________________,
Contribuinte fiscal nº____________________,Cartão de cidadão nº_____________________,
residente/sede social em_______________________________________________________,
Código Postal_____-____, Localidade___________________, com o telefone nº_________,
telemóvel nº____________________, endereço de email______________________________
e Página web________________________________________________________________.

Vem por este meio solicitar a admissão como sócio da A.C.L., nos termos dos Arts. 3º e 4º do
capítulo 2º dos seus estatutos, acatando as responsabilidades inerentes a essa condição, as
quais conhece e aceita, declarando ainda ter recebido nesta data cópia dos estatutos.

Caso possua endereço de email, aceita receber ofícios, circulares e outros documentos expedidos pela
A.C.L. exclusivamente por esse meio?

Sim

□Não □

Mais declara o ora proponente a sócio que tem conhecimento de que os seus dados pessoais que agora
presta se destinam a ser tratados pela ACL, dando, deste modo, consentimento expresso, livre,
informado e explícito para que a referida entidade proceda ao respetivo tratamento dos seus dados
pessoais para todos os fins que se relacionem com as finalidades prosseguidas por a referida
associação.
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Os dados pessoais constantes desta ficha de inscrição são confidenciais e destinam-se à integração do
respetivo titular como sócio da ACL, sendo arquivados na base de dados da referida associação após
processamento informático e para uso exclusivo desta Associação.

Os dados pessoais ora facultados poderão, ainda, ser utilizados para divulgação no sítio de internet da
ACL e demais publicações da sua responsabilidade, a não ser que o titular dos dados expresse
formalmente o contrário:

Autorizo

□Não autorizo □

Ao tratamento dos dados pessoais contantes desta ficha de inscrição são aplicáveis as disposições
previstas em sede de legislação sobre proteção de dados pessoais em vigor. “

_________________________________, ____ de ________________ de 20__

O Criador Proponente

Os Sócios Abonadores

__________________

_________________________

A Direcção

_________________________

___________________

Admitido em __/__/____ com o nº de Sócio______e com o nº HBL_______.

*Em caso de o criador proponente ser uma pessoa colectiva deve entregar fotocópia ou nº de
certidão permanente da empresa, em caso de individual, entregar fotocópias de Cartão
Cidadão.

