ASSOCIADO EFECTIVO
FICHA DE INSCRIÇÃO

Despacho da Direcção:

_______________
Em ____/_____/20___

Núcleo: __________________

Proponente 1: ____________________________
(preenchido pelos próprios)

Nº atribuído: ______________

Proponente 2: ____________________________

NOME ______________________________________________________________________________
Natural de ________________________________________ Nacionalidade _______________________
Data de nascimento ___/___/______ NIF _________________
Cartão de Cidadão nº _____________ ou BI nº ______________ de ___/____/______, de ____________
válido até ___/___/_____
Residência ___________________________________________________________________________
Código Postal ________ - _____ / _____________________________________________
Telef. ________________________ Telem. _________________________
Email ________________________________________________________
Habilitações Literárias ________________________________________________________________ e
________________________________________________________________
Profissão ___________________________________ / ______________________________________
Situação:

Activo

Reformado

Outra

Áreas de Interesse: 1.: ________________________________________________________________ e
2.: ________________________________________________________________ e
3.: _________________________________________________________________
Consentimento para a utilização de dados pessoais. Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pela Liga Portuguesa
dos Direitos Humanos - Civitas, com a finalidade de manter, administrar e gerir a relação entre esta e os seus associados,
bem como para me manter informado sobre as iniciativas e actividades da mesma e/ou recolher a minha opinião sobre tais
iniciativas e actividades, utilizando, para tal, qualquer um dos contactos ou endereço de email facultados. A presente
autorização manter-se-á em vigor enquanto se mantiver a minha qualidade de associado da Liga Portuguesa dos Direitos
Humanos - Civitas. Tenho conhecimento de que me assiste o direito de solicitar, por escrito, para os contactos abaixo
indicados, o acesso aos meus Dados Pessoais, à limitação ao respectivo tratamento, bem como a respectiva portabilidade,
rectificação ou eliminação. Tenho ainda conhecimento do direito a apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional
de Proteção de Dados quando entenda estar em causa a protecção dos meus dados pessoais. Comprometo-me a manter
actualizados todos os dados fornecidos, bem como a comunicar quaisquer alterações aos mesmos, enquanto mantiver a
qualidade de associado. Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais: Liga Portuguesa dos Direitos Humanos –
Civitas / Tv. do Loureiro, 8, 1150-210 Lisboa / Telefone +351 965383825 / Email: liga@direitoshumanos.pt

Em: __________________________, ______ de __________________ de 20____
Assinatura:
__________________________________________________________________
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AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRECTO SEPA
•

Jóia: 25 € (a liquidar juntamente com a entrega da Ficha de Inscrição)

•

Quota Anual: 25€ / 50 € / 75 € / 100 € / outro montante _______ (assinalar o montante pretendido)

•

Periodicidade: Semestral (nos meses de Abril e de Outubro) ou Anual (no mês de Abril)

Referência de autorização (ADD) a completar pela Liga Portuguesa dos Direitos Humanos – Civitas
Ao subscrever esta autorização, está a autorizar a Liga Portuguesa dos Direitos Humanos - Civitas a enviar instruções ao seu Banco para
debitar a sua conta e o seu Banco a debitar a sua conta, de acordo com as instruções da Liga Portuguesa dos Direitos Humanos - Civitas.
Os seus direitos incluem a possibilidade de exigir do seu Banco o reembolso do montante debitado, nos termos e condições acordados
com o seu Banco. O reembolso deve ser solicitado até um prazo de oito semanas, a contar da data do débito na sua conta. Os seus direitos
são explicados em declaração que pode obter no seu Banco. Preencha por favor todos os campos assinalados com *. O preenchimento dos
campos assinalados com ** é da responsabilidade do Credor.

Identificação do Associado
*Nome Completo: ___________________________________________________________________
*Morada: __________________________________________________________________________
*Código Postal: _______ - _____ *Localidade ________________ *País _________________________
*Número de Conta - IBAN:

*BIC SWIFT:
Identificação do Credor
**Nome: Liga Portuguesa dos Direitos Humanos – Civitas
**Código de identificação do Credor: PT69ZZZ106165
**Morada: Travessa do Loureiro, 8 | **Código Postal: 1150-210 | **Localidade: Lisboa | **País: Portugal
Tipo de Pagamento
*Pagamento Recorrente

X

Pagamento Pontual:

Local e Data de Assinatura
*Local: __________________________________

*Data: ____ / ____ / ________

*Assinatura do Associado
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