FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO
ASSOCIADO Nº ______
IDENTIFICAÇÃO
Nome
Data Nascimento

/

/

Naturalidade
Cartão de Cidadão Nº

Estado Civil:
Freguesia:
Concelho:
N.I.F.

Foto

RESIDÊNCIA
Rua
Localidade:
Código Postal:

CONTATOS

E-mail:
Telefone Fixo:

Telemóvel:
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Doutoramento
Licenciatura
Mestrado

Ensino Básico
Ensino Secundário
Frequência Universidade

PROFISSÃO
Designação:

No Ativo
Reformada(o)

Situação Atual

CONTATOS EM CASO DE EMERGÊNCIA
Nome
Telemóvel
Nome
2º
Telemóvel

Parentesco

1º

Parentesco
VOLUNTARIADO

Tem disponibilidade para colaborar como voluntário na Nova Atena?
Em que área(s)?
Nova Atena, ____ de __________________ 202__
Assinatura
_________________________________________________________

Admitido em

/

/

A Direção :

SIM
NÃO

PROCESSO DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Com o preenchimento e entrega da presente ficha de inscrição tem início o processo de admissão como associado da NOVA ATENA,
devendo a candidatura apresentada ser objeto de aprovação por, pelo menos, dois elementos da Direção.
Ocorrendo tal aprovação, a admissão como associado da NOVA ATENA torna-se efetiva após o pagamento da joia de inscrição, da
quota anual de associado e do seguro de acidentes pessoais.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS | DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS
A) A NOVA ATENA é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais que lhe são disponibilizados pelos seus associados
e, sendo o caso, por outras pessoas que com ela se relacionem.
B) São objeto de recolha direta pela NOVA ATENA (i) dados de identificação pessoal, (ii) dados de contacto do titular, (iii) dados
de contacto de terceiros para situações de emergência, (iv) dados sobre habilitações literárias e (v) dados sobre a situação profissional
(todos eles disponibilizados pelos próprios titulares).
A NOVA ATENA pode ainda ter necessidade de, pontualmente, recolher outros dados pessoais que se mostrem indispensáveis para
a participação do titular dos dados em determinadas atividades ou eventos da NOVA ATENA.
C) Os dados recolhidos pela NOVA ATENA têm como finalidades exclusivas o processamento, a manutenção, o desenvolvimento
e o controlo das relações estabelecidas entre a instituição e os titulares dos dados.
D) Em regra, os dados pessoais são guardados pela NOVA ATENA durante o tempo estritamente necessário para assegurar as
finalidades referidas no anterior ponto C).
E) O acesso, a proteção e a divulgação dos dados pessoais recolhidos pela NOVA ATENA são efetuados em conformidade com a
legislação aplicável em matéria de tratamento de dados pessoais.
F)
Relativamente aos seus dados pessoais e ao respetivo tratamento, assistem aos titulares os direitos de informação, acesso,
retificação, limitação, oposição, apagamento, portabilidade e reclamação (para a Comissão Nacional de Proteção de Dados www.cnpd.pt).
G) A NOVA ATENA pode ainda proceder à recolha de dados de imagem e som (vídeos, fotografias, registos áudio) para efeitos de
comunicação institucional ou de promoção/divulgação de atividades ou eventos, assistindo aos titulares dos dados o direito de oposição à respetiva recolha e/ou divulgação.
H) Quaisquer comunicações relacionadas com o tratamento de dados pessoais devem ser dirigidas, por escrito, à Direção da NOVA
ATENA, designadamente através do endereço de correio eletrónico novaatenaa@gmail.com.
________________________________
1. Declaro ter tomado conhecimento das presentes informações sobre tratamento de dados pessoais, bem como ter sido informado(a) de que o texto integral da Política de Proteção de Dados Pessoais da NOVA ATENA pode ser consultado nas instalações
da instituição ou no seu sítio da Internet (www.novaatena.pt).
2.

Declaro que autorizo a NOVA ATENA:
 A proceder à recolha, ao registo e à divulgação dos meus dados pessoais, para a prossecução das finalidades expressamente
referidas na Política de Proteção de Dados Pessoais da NOVA ATENA e nos precisos termos previstos naquele documento.
 A proceder à recolha e divulgação de dados de imagem e som (vídeos, fotografias e registos áudio, captados individualmente
ou em grupo) comigo relacionados, exclusivamente para efeitos de comunicação institucional ou de promoção/divulgação
de atividades ou eventos, nos seus canais comunicacionais (exemplos: sítio da Internet, página do Facebook, canal do
Youtube e newsletter), nas suas instalações físicas ou noutros locais adequados à prossecução de tais finalidades.
 A fruir e utilizar quaisquer obras ou trabalhos (literários, artísticos, musicais, fotográficos ou outros) de minha autoria e por
mim disponibilizados à Associação, incluindo a faculdade de os publicar, expor, reproduzir, divulgar e distribuir, por qualquer
forma, direta ou indiretamente, nos limites da lei, não me sendo devida, a qualquer título, qualquer remuneração,
compensação ou indemnização em resultado da presente autorização.
 A contactar-me através dos dados de contacto constantes do presente impresso, para divulgação de atividades ou eventos
realizados pela NOVA ATENA ou por entidades terceiras.

3.

Declaro ter tomado conhecimento de que qualquer uma das autorizações referidas em 2. pode ser retirada, a qualquer momento, nos termos previstos na Política de Proteção de Dados Pessoais da NOVA ATENA.

DATA: _______________

ASSINATURA: ___________________________________________

