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ACTUALIZAÇÃO

* Campos de preenchimento obrigatório
Concede o seu consentimento expresso no que tange à utilização dos seus dados pessoais especificamente no
que se refere à recolha, processamento ou utilização dos mesmos, de acordo com as disposições legais
aplicáveis. (vide informação anexa).
Assinatura (cfr. B. I. profissional)

Exmos. (as) Senhores (as),
Queiram debitar a partir de
(Mês) de
(ano), da minha
Conta de Depósitos à Ordem com o IBAN
PT50
mensalmente a importância da minha quotização para crédito na Conta nº 0396/201725/830
da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) na Caixa Geral de Depósitos - Dependência
do Calhariz.
A importância a transferir corresponde à minha quota mensal que inicialmente será de 6,89 € (Seis
Euros e Oitenta e Nove Cêntimos), sendo qualquer futura atualização deste valor informada pela
respetiva Associação.
NOTA: Única e exclusivamente para validação de assinaturas e arquivo

(Assinatura tal como consta no Banco)
________________________,
Nome

de ___
Sócio nº

de 202_
/ Matr.

Anexo Inscrição ASPP/PSP
Proteção de Dados
Identidade e contactos do responsável pelo tratamento dos dados pessoais
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia - ASPP/PSP, pessoa coletiva n.º 502551720, com sede na Avenida Santa Joana Princesa, n.º
2. 1700 – 357 Lisboa, ora representada por Paulo Santos e Luís Neto, respetivamente Presidente e Vice-presidente da Associação Sindical
dos Profissionais da Polícia.
Contactos do encarregado da proteção de dados
Cristiano Correia, Secretário Nacional da ASPP/PSP, com morada para efeitos sindicais, na delegação Norte da ASPP/PSP, sita na Rua Monte
dos Burgos, n.º 347, 4250-316 no Porto e endereço eletrónico protec.dados@aspp-psp.pt.
Contactos do subcontratante
O subcontratante é a Singlecode Innovation Lda., com o email info@singlecode.pt.
As finalidades do tratamento
Com vista à criação de uma plataforma digital para a ASPP/PSP, o subcontratante Singlecode Innovation Lda., atrás melhor identificado, foi
autorizado pelo responsável do tratamento dos dados pessoais [ASPP/PSP], a recolher e a inserir na sua base os dados pessoais fornecidos
por si.
Direitos dos utilizadores
Pode exercer o seu direito de obter o acesso, retificar, eliminar e transferir os seus dados pessoais e também de restringir e opor-se ao
tratamento dos seus dados pessoais. Quando o tratamento se baseia no consentimento, tem o direito de o retirar em qualquer altura. No
seu próprio interesse, deverá procurar manter os seus dados atualizados. Caso queira exercer os seus direitos e/ou atualizar os seus dados
pessoais, poderá fazê-lo através de contacto via correio eletrónico para protec.dados@aspp-psp.pt. Na eventualidade de uma violação de
dados pessoais comprovada, a ASPP/PSP comunicará a mesma à Comissão Nacional de Proteção de Dados, no prazo máximo de 72h, bem
como ao utilizador em causa. Em caso de dúvidas relativamente ao tratamento de dados pessoais, poderá contactar a ASPP/PSP através do
endereço de correio eletrónio protec.dados@aspp-psp.pt.

Tomei conhecimento em _______/_______/202__

______________________________________________
Assinatura (cfr. B.I. profissional)

____________________________________________
Categoria e N/Matrícula

