AUGolf - Associação Urbanística do Golf do Montado

BOLETIM DE INQUILINO
Agradecemos o preenchimento de TODOS os campos deste impresso com letra legível.

*

Campos de preenchimento obrigatório

IDENTIFICAÇÃO
*NOME 1

NOME 2

*TELEMÓVEL

TELEFONE

*CORREIO ELETRÓNICO

PROPRIEDADE NO GOLF DO MONTADO
*LOTE

*FRAÇÃO

Aceita Serviço Encomendas?

Aceita receber Newsletter?

VEÍCULOS MOTORIZADOS
Agradecemos o preenchimento de TODOS os campos.

Nº

*Marca + Modelo + Cor + Matrícula

*TAG’s

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

UTILIZAÇÃO DADOS PESSOAIS - RGPD
Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pela AUGolf, com a finalidade de manter, administrar e gerir a relação entre esta e os inquilinos
dos seus associados, bem como para me manter informado sobre as iniciativas e atividades da mesma e/ou recolher a minha opinião sobre tais
iniciativas e atividades, utilizando, para tal, qualquer um dos contactos ou endereço de email acima facultados. A presente autorização manterse-á em vigor enquanto se mantiver a minha qualidade inquilino de um associado da AUGolf. Tenho conhecimento de que me assiste o direito
de solicitar à AUGolf, por escrito, para os contactos abaixo indicados, o acesso aos meus Dados Pessoais, à limitação ao respetivo tratamento,
bem como a respetiva portabilidade, retificação ou eliminação. Tenho ainda conhecimento do direito a apresentar uma reclamação junto da
Comissão Nacional de Proteção de Dados quando entenda estar em causa a proteção dos meus dados pessoais. Comprometo-me a manter
atualizados todos os dados fornecidos, bem como a comunicar quaisquer alterações aos mesmos, enquanto mantiver a qualidade de associado.
Declaro sob compromisso de honra que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras, assim como declaro conhecer e
cumprir os estatutos e regulamentos internos da Associação.

__________________________________________________
Assinatura do Inquilino

Atualizado em: ______ - ______ - _____________

_______________________________________________________________________________________________________
AUGolf Associação Urbanística do Golf do Montado

geral@augolf.pt

www.augolf.pt

