
 

Nome:  
Morada: 
Localidade:                                                          Código Postal:           -          País: 
NIF: 
Telefone: 
e-mail: 
WEB: 
Tem exemplares da Raça Cão de São Bernardo?                             Quantos? 
Criador da Raça?         Afixo?             Se sim, qual o nome de registo na FCI? 

 
Li a Declaração de Recolha de Dados Pessoais do CPCSB, aceito a mesma, anuindo, com a minha 
assinatura.  
Data:     /    /         . Local:                                                                     Assinatura: 
Quota: 25€ / ano. 
IBAN: PT50 0033 0000 4526 4451 4140 5 

Envie a proposta preenchida e o comprovativo de pagamento para: geralCPCSB@gmail.com 
 
Declaração de Recolha de Dados Pessoais da Entidade CPCSB (à Cobrança de Quotizações e aos Contactos dos Associados ou Membros) 
 O CPCSB - Clube Português do Cão de São Bernardo (doravante designado por CPCSB) é uma pessoa coletiva sem fins lucrativos. A presente 
declaração destina-se ao tratamento de dados pessoais relativamente à cobrança de quotizações e aos contactos dos associados ou 
membros. 
Finalidade do tratamento - A cobrança de quotizações e contactos com os associados ou membros no âmbito da atividade prevista nos seus 
estatutos. 
Categorias de titulares - Os associados ou membros. 
Categorias de dados pessoais - Para a finalidade acima referida, esta Entidade pode recolher e tratar os seguintes dados pessoais.: Dados de 
identificação: nome, número de contribuinte e de associado, morada, número de telefone e fax, endereço eletrónico, página web, ligações de 
endereços digitais, fotografia; 
Caso o titular dos dados seja menor ou maior acompanhado, os dados de identificação indicados no número anterior abrangem o nome das 
pessoas sobre o qual exercem o poder paternal, do tutor ou acompanhante e as formas de contacto; 
Outros dados: valor da quota, informações bancárias, categoria e cargo exercido do associado ou membro. 
Destinatários dos dados - São destinatários dos dados: As entidades a quem os dados devam ser comunicados por força de disposição legal 
ou estatutária. As instituições bancárias para efeitos de pagamento das respetivas quotas. As companhias de seguros com quem é celebrado 
o contrato de seguro. 
Direitos de titulares - Os titulares gozem, em conformidade com a lei, dos direitos de acesso e de retificação. Para o exercício dos direitos, têm 
de apresentar, por escrito, o pedido ao responsável desta Entidade, e pagar uma taxa razoável se aplicável. 
 
 
Reservado aos serviços do Clube: 
Sócio número: 
Aprovado em:      /    /         , pelo membro da Direção do CPCSB (Nome, seguido de assinatura): 
 
 
 
 


