
CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO 

Rua João Gomes    Lote E  Coimbra 

3025 - 663   COIMBRA 

Telef. 239 403090         Email: geral@cacsport.com 

 

 

FICHA DE SÓCIO 
Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD). 

 

 

 

Qualidade de Sócio 
 

 
 

 
Nº 

 
 

 

NOME : _______________________________________________________________ 
 

Morada : ______________________________________________________________ 
 

Localidade :_________________________________ 
 

Código Postal :______ - ______         _____________________________ 
 

Data Nascimento : ____ - ____ - ________        B.I. / C:C: : ____________________ 
 

Nº Contribuinte : ____________     Telef. : _____________   Telemóvel : ___________  
 

Correio Electrónico : ____________________________________________________ 
 

Profissão : ______________________________________________ (Facultativo) 
 

Local de Trabalho : _______________________________________ (Facultativo) 
 

 Comissão Desportiva  Automóveis Antigos 

 Controilador  VW 

 Gabinete Imprensa  Minis 

 Auto-cross  2CV 

 Modelismo  Opel 

 Kartins  Todo terreno 

 Outra.   Qual ?  

 

     (Conheço os estatutos e os regulamentos internos do CAC e aceito o que neles está estabelecido) 

 
        Proposto              Aceite Sócio 

 

_____/ _____/ _______    _____/ _____/ _______ 

 
       ____________________________                    _________________________ 
                               Assinatura Sócio              A Direcção 
 

  CONSENTIMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pelo Clube CAC, 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 e-mail acima facultados.               
 SIM  NÃO 

 

  GARANTIA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais constantes nesta ficha destinam-se exclusivamente para a realização de todos os procedimentos necessários de gestão e organização 
do Clube Automóvel do Centro. Os dados são confidenciais e utilizados apenas para os fins a que se destinam, podendo ser usados para acções de 

informação/actividades inerentes do CAC. 

Ao tratamento dos dados pessoais constantes desta ficha são aplicáveis as novas disposições previstas em sede de legislação do Regulamento Geral de 
Protecção de Dados (RGPD). 

Poderá em qualquer momento exercer o direito de retirar o consentimento para tratamento dos dados recolhidos, sem comprometer a licitude do 

tratamento efectuado com base no consentimento previamente dado, ou o seu tratamento para obrigações legais. O titular dos dados poderá fazer 
qualquer comunicação para geralcacsport@gmail.com ou pessoalmente. 

Os dados a recolher: os dados constantes nesta Ficha de Sócio. 
 

mailto:geral@cacsport.com

