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Muito Importante  

Para que possa continuar a participar nas Atividades Clube Novo Banco 
 

No dia 25 de maio, entrará em vigor em todos os países da União Europeia uma nova legislação 

sobre a proteção de dados: o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). O RGPD 

define a forma como as empresas terão de tratar dos dados  pessoais e da privacidade das pessoas 

na UE de agora em diante.  

Um dos nossos princípios fundamentais é garantir um ambiente seguro aos nossos utilizadores, 

pelo que as nossas medidas de proteção de privacidade sempre se regeram pelos mais altos 

padrões de segurança europeus. Ainda assim, foram necessárias algumas alte rações às nossas 

políticas de privacidade de modo a cumprirmos na íntegra com o RGPD. 

A nova Política de Privacidade pode ser consultada no site: clubenovobanco.com 

Asseguramos aos nossos utilizadores que o tratamento dos seus dados foi e sempre será efetu ado 

com o maior cuidado da nossa parte.   

A sua resposta a este formulário é fundamental para mantermos e trabalharmos a sua informação 
pessoal, caso não o faça poderemos ser obrigados a eliminar todos os seus registos.  
 

consentimentos 
nome completo 

   
morada Código e Localidade 

  
NIF BI / CC data nascimento  Telemóvel E-mail 

     
 

Aceito 

□ 
Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais (identificação e contactos e outros 

dados pessoais incluindo os seus interesses e preferências), durante a prestação do 

serviço do Clube Novo Banco, para o envio de comunicações de marketing (carta, 

email, SMS/MMS e/ou chamadas telefónicas)  
( importante para cont inuar  a receber in formação das at iv idades internas:  desporto ,  passeios,  teatro,  cul tura,  e tc .)  

 

Aceito 

□ 

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais (identificação e contactos e outros 

dados pessoais incluindo os seus interesses e preferências) para efeitos de 

comercialização de produtos e serviços e para o envio de comunicações de marketing 

de terceiros (carta, email, SMS/MMS e/ou chamadas telefónicas)  
( importante para cont inuar  a receber in formação das at iv idades dos nosso parcei r os:  parcer ias e v iagens,  e tc .)  

 

Aceito 

□ 

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais (identificação e contactos e outros 

dados pessoais incluindo os seus interesses e preferências) para efeitos de inscrição em 

provas desportivas e eventos culturais  organizados por  terceiros (ex. Incrições de 

Atletismo, Trail, Viagens e Caminhadas) 
( importante para o Clube o i nscrever  em at iv idades organizadas por  parcei ros:  at l et ismo,  t rai l ,  kar t ing,  fu tsal ,  v i agens, etc .)  

 

Aceito 

□ 

Direitos de imagem: Eu como participante autorizo a cedência ao Clube Novo Banco, 

de forma gratuita e incondicional, dos direitos de utilização da minha imagem tal como 

captada nas filmagens e fotografias que terão lugar durante o s eventos organizados 

pelo Clube, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais.  
( importante para consegui r  promover no nosso s i te  e  página do facebook  as a t iv idades que o Clube organiza)  

Obrigado, A Direção Clube Novo Banco 
 

         Assinatura e Data 
 

       ______________________________ /_____________ 


