
NOME:

Nº C. DE CIDADÃO:                                                         Nº CONTR:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:                              -                      LOCALIDADE:

PAÍS:

TELEMÓVEL:

EMAIL:

SE É CRIADOR, INDIQUE O SEU AFIXO:

DATA:   /       /     

FICHA DE SÓCIO

QUOTA INDIVIDUAL          

QUOTA FAMILIAR

CPBF CLUBE PORTUGUÊS DO BOULEDOGUE FRANCÊS

IBAN: PT50 0018 0003 3672 3492 0207 6  •    BIC/SWIFT - TOTAPTPL

EM CASO DE QUOTA FAMILIAR, POR FAVOR PREENCHER OUTRO IMPRESSO

Quota anual individual 30€. Quota anual familiar 40€.
O pagamento da quota pode ser efectuado através de transferência bancária. 

(enviar comprovativo da transferência bancária via e-mail para tesoureiro@cpbf.pt)

A preencher pelo CPBF

Admitido em          /         /

QUOTIZAÇÕES

2019 20212020 2022 2023

geral@cpbf.pt
www.cpbf.pt

ASSINATURA

O CPBF garante-lhe o exercício dos seus direitos, previstos no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, assim como na Lei 
Nacional de Proteção de Dados. Designadamente: Obter informação relativa ao tratamento dos seus dados pessoais; Acesso à sua ficha de associado; 
Oposição e/ou limitação de tratamento; Portabilidade; Atualização; Retificação; Eliminação; Revogação do Consentimento prestado; Estes direitos podem 
ser exercidos a qualquer altura, bastando que para o efeito pretendido contacte o CPBF através do e-mail geral@cpbf.pt. O CPBF trata os eus dados nos 
termos da lei, mas, em caso de violação dos seus direitos poderá apresentar queixa à CNPD. Para prestar o seu consentimento de acordo com os princípios 
da Licitude, Lealdade e Transparência, verifique e assine a Declaração de Consentimento. 

Autorizo o CPBF a tratar os meus dados de contacto para as seguintes finalidades: Envio de publicações, notícias, newsletters e outros destaques 
de interesse relativos ao CPBF e à vida associativa, à raça Bouledogue Francês e a temas da canicultura; Divulgação para efeitos eleitorais no 
seio do CPBF; Divulgação para efeitos da lista de criadores CPBF junto de terceiros; Divulgação de imagens minhas e dos meus exemplares nas 
publicações do CPBF, no site oficial e página do Facebook.


