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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

ACTIVIDADE: PASSEIO A SEVILHA, 11 E 12 DE MAIO 

 

UTENTE N.º: _____________________ 
( a  p r e e n c h e r  p e l o s  s e r v i ç o s )  

1. Dados de identificação: 

Nome: 

Data de nascimento: _____/ ________ /______ (AA/MM/DD)    

Cartão de Cidadão (CC) nº.: _____________________ Nacionalidade: _____________________ 

NIF: ________________________ NISS: ________________________ N.º Utente de Saúde: __________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________________ 

C. Postal: ___________ - ________ Localidade: ______________________________________________________ 

Freguesia: _______________________________________ Concelho: ___________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

(preencher em letra de imprensa) 

Telemóvel: _______________________ 

Notas: 
1 O pagamento total deverá ser efectuado até uma semana antes da atividade. 
2 As ausências por motivo de doença, comprovadas por declaração médica, dão direito a devolução, de 
50% do valor total da atividade. 

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

Tomei conhecimento que a recolha destes dados é feita de acordo com o artigo 6.º do Regulamento sobre a 
Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016) e que os mesmos destinam-se apenas 
aos procedimentos e comunicações necessários e decorrentes da atividade em causa. Alguns dos 
procedimentos implicam facultar dados a terceiros, como por exemplo a companhia de seguros. A não 
aceitação destas condições inviabiliza a inscrição e participação na atividade. Por parte do CBEI-Centro de 
Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira é garantido que o tratamento e localização dos mesmos cumprem 
o disposto na regulamentação supracitada. Em qualquer momento poderá solicitar a sua remoção ou 
alteração, de acordo com o n.º 3, do artigo 7.º do mesmo Regulamento. 

 

Data:      

Vila Franca de Xira, 2018 / ____ / ______ (MM / DD) 

Assinatura 

______________________________________________ 

 

/

http://www.cbei.pt
http://www.cbei.pt/feira-sevilha-2019/

	Nome: 
	mês: [--]
	untitled2: [--]
	Nacionalidade: 
	CC: 
	NIF: 
	NISS: 
	Saúde: 
	Morada: 
	CP: 
	CP2: 
	AA: 
	LOCAL: 
	untitled5: 
	CONCELHO: 
	EMAIL: 
	TLM: 
	untitled6: [--]
	DD: [--]


