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A Associação Desportiva Cultural Recreativa de Antes, empenhada em proteger a privacidade e segurança dos dados 

pessoais das pessoas singulares que se relacionem com a ADCRA, de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) – e restante 

legislação nacional aplicável no âmbito da proteção de dados e privacidade dos titulares dos dados, vem por este meio 

solicitar que leia atentamente o presente documento. 

Para que possamos recolher, processar e tratar os seus dados pessoais necessitamos previamente do seu 

consentimento livre, específico, informado e explícito. Este consentimento poderá, a qualquer altura, ser retirado pelo 

titular de dados, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no conteúdo deste documento. 

Entidade responsável pelo Tratamento de Dados 

ADCRA – Associação Desportiva Cultural Recreativa de Antes 

Largo Padre Navega N.º 1, 3050-041 Antes – Mealhada 

Contactos adicionais 

Endereço eletrónico: iolanda@adcra.pt 

Categorias de Dados Pessoais que autoriza a recolher 

Assinale com uma cruz (X), por favor, os dados que autoriza fornecer e serem processados e tratados pela ADCRA. 

 Identificação: Informações que identificam uma determinada pessoa 

Nome, número de BI/CC, filiação, assinatura manuscrita e foto. 

 Etnia: Informações que descrevem as origens de uma pessoa 

Nacionalidade e naturalidade. 

 Preferência: Informações sobre preferências ou interesses 

Opiniões. 

 Fiscal: Informações que identifica a situação fiscal de uma pessoa 

Número de Identificação Fiscal. 

 Profissional: Informação sobre a carreira académica e/ou profissional 

Nível de escolaridade/habilitações literárias e profissão(ões). 

 Comunicação: Informação comunicada de ou para uma pessoa 

Correios eletrónicos. 

 Contacto: Informação que fornece um mecanismo para contactar uma pessoa 

Correio eletrónico, morada e contacto telefónico. 

 Localização: Informação sobre a localização de uma pessoa 

Morada de residência. 

Finalidade da Recolha de Dados que autoriza 

Os dados pessoais a recolher e tratar têm a(s) finalidade(s) indicadas abaixo. Assinale com uma cruz (X), por favor, as 

finalidades para as quais autoriza a recolha, processamento e tratamento dos seus dados pessoais pela ADCRA. 

 Gestão e execução de um contrato ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular de dados. 

 Salvaguarda de interesses legítimos da ADCRA, do titular de dados ou de terceiros. 

 Divulgação e promoção da atividade organizacional da ADCRA. 
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Destinatários do Consentimento 

Este Consentimento destina-se a todos os sócios admitidos ou candidatos a sócios. 

Outras informações relevantes 

A ADCRA adota medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os seus dados pessoais armazenados 

nos nossos sistemas contra difusão, perda acidental, destruição (acidental ou ilícita), uso indevido, alteração, tratamento 

ou acesso não autorizado bem como qualquer outra forma de tratamento ilícito. Informamos ainda que tem o direito de 

receber, gratuitamente, informações sobre os dados que foram armazenados em relação à sua pessoa e, se aplicável, o 

direito de corrigir, bloquear ou eliminar estes dados.  

Pelo exposto anteriormente, autorizo a recolha, processamento e utilização dos dados pessoais acima assinalados para 

as finalidades supramencionadas. 

Data: ____/____/____     Nome do Titular de Dados: ______________________________________________________________ 

Assinatura do Titular de Dados: _______________________________________________________________________________ 


