
 

GINÁSIO CLUBE DE TAVIRA 

PROPOSTA PARA ADMISSÃO DE SÓCIO 

Nome: 

Sexo: M              F 

Morada: 

Código Postal: Localidade: País: 

E-mail: Telefone: Telemóvel: 

B.I/C.C. nº: Profissão: 

Data de nascimento:  

Data da proposta:  

Nome do sócio proponente:  

Nota: a esta proposta devem ser anexadas 2 fotos. 

Política de Privacidade 

A política de privacidade e proteção de dados pessoais regula o tratamento de dados pessoais a realizar pelo Ginásio Clube de Tavira, 

como responsável pelo tratamento, garante o tratamento dos dados pessoais em conformidade com a legislação em vigor relativa 

à sua recolha, tratamento, utilização, divulgação, armazenamento e privacidade. Esta política dá cumprimento ao direito de 

informação dos titulares de dados pessoais estabelecido no número 1 do artigo 12 do RGPD. 

Finalidades 

Os dados recolhidos destinam-se aos processos inerentes à admissão de sócio: emissão do cartão de sócio, cobrança de quotas, 

envio de informações e agendamentos do Clube; para cumprir obrigações regulatórias e legais, como o fornecimento de informação 

a empresas seguradoras, autoridade tributária e outras entidades públicas; para cumprimento de obrigações legais, como por 

exemplo, candidaturas a subsídios ao abrigo da Lei de Bases do Desporto, poderá o GCT ter que divulgar a lista de sócios no processo 

de candidatura. Ou, para cumprimento de legislação de segurança, a divulgação de listagem das embarcações que atracam na Doca, 

às forças da autoridade. 

Os dados pessoais objeto de tratamento têm origem no fornecimento direto pelo titular dos dados. O tratamento efetuado pelo 

GCT inclui, nomeadamente, o registo, recolha, consulta, utilização, adaptação, alteração, armazenamento, destruição dos dados, 

entre outras operações. 

Período de armazenamento 

O período durante o qual os dados são armazenados e conservados varia de acordo com a finalidade para a qual a informação é 

recolhida e tratada. Os dados sobre os quais recaem exigências legais específicas são armazenados pelo período legalmente 

estabelecido para tal. Nos restantes casos, os dados são armazenados durante o período em que subsista a relação associativa que 

os suporta e conservados durante dois anos após o término desta. 

Direitos dos titulares dos dados 

Nos termos da legislação aplicável pode exercer o direito de acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento dos dados, 

solicitar a portabilidade, oposição ao tratamento, oposição à tomada de decisões com base no tratamento automatizado. Para 

exercer qualquer destes direitos, solicite-o por e-mail para geral@ginasioclubedetavira.pt 

Pode ainda apresentar reclamação ao Ginásio Clube de Tavira e à autoridade de controlo, a CNPD. 

 Autorizo o Clube a tratar a informação constante desta ficha para efeitos de gestão do processo 
associativo. 

 Autorizo o Clube a utilizar a informação constante desta ficha para envio de informações genéricas 
e/ou promocionais relativas às atividades desenvolvidas pelo GCT. 
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Data: _______________________ , _____ de __________________ de 20______ 

 

Assinatura 

 

 

 

 

(A preencher pelos serviços do Clube) 

Categoria de sócio:  com a quota de: 

Data da sessão de admissão:  

 

A Direção 

 

 

 

Morada: 
Largo Dr. José Pires Padinha 10 

8800-354 Tavira 

Telefone: 
281 322 246 

E-mail: 
geral@ginasioclubedetavira.pt 

 

 

 


