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FICHA DE INSCRIÇÃO 

II Encontro dos Profissionais Administrativos da Saúde 
17 de Setembro de 2022 | Centro de Congressos da Alfândega do Porto 

Dados pessoais 

SÓCIO Nº ___________ (10€ Almoço incluído) |NÃO SÓCIO___________ (15€ Almoço incluído) 

NOME:_______________________________________________________________________________________________ 

MORADA:_____________________________________________________________________________________________ 

CÓD.POSTAL: __________-________, LOCALIDADE ___________________________________________________________ 

TELEMOVEL: _________________________E-mail ____________________________________________________________ 
 

INSTITUIÇÃO __________________________________________________________________________ 

UCSP/USF: ___________________________________ SERVIÇO _________________________________ 

C.T.F.P. _____ | C.I.T. ___________ 

 
Pagamento: 
O pagamento deverá ser feito por transferência bancária para o NIB 0010 0000 33 88 1790501 67. O 
comprovativo deverá ser enviado juntamente com a ficha de inscrição para geral@spassindicato.pt 
Regulamento Geral de Proteção de Dados: 
1 — Em cumprimento do disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do  Parlamento  Europeu  e  do  Conselho,  
de  27  de  abril  (RGPD),  e  demais  legislação nacional aplicável no  que  diz  respeito  ao  tratamento  de  
dados  pessoais  e  à  livre  circulação  desses  dados,  o  titular dos elementos autoriza expressamente que os 
seus dados pessoais recolhidos, transmitidos ou processados informaticamente pelo SPAS sejam 
incorporados na sua base de dados. Estes dados destinam -se a processamentos administrativos, 
contabilísticos e estatísticos, no âmbito da atividade sindical desenvolvida a todos os níveis. 
2 — O SPAS compromete-se a, designadamente, não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, 
destruir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais do titular a 
que tenha tido acesso no âmbito da presente inscrição, sem que para tal tenha sido expressamente 
autorizado, comprometendo-se a utilizá-los exclusivamente para as finalidades referidas. 
3 — Mais se declara que, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 12.º a 23.º do RGPD, o SPAS 
informou o titular, e este tomou conhecimento, dos direitos que lhe assistem relativamente aos seus dados 
pessoais. 
 
ASSINATURA:_____________________________________________ 
 


