
Associação de Futebol de Ponta Delgada
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Contribuinte n.º 512 015 260 - FILIADA NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO PARA CURSO DE TREINADORES

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO:   CC/BI:  NATURALIDADE: 

MORADA: 

CÓDIGO-POSTAL:   NIF:   LOCALIDADE: 

TELEMÓVEL:    TELEFONE:    EMAIL: 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS: 

FOI JOGADOR INTERNACIONAL: SIM NÃO  ÉPOCA(S):   ESCALÕE(S): 

NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE:
Os dados pessoas recolhidos neste formulário serão tratados pela Associação de Futebol de Ponta Delgada, para efeitos de inscrição na formação identificada no título e tutelada 
pela FPF ou por si delegada. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, anulação, oposição ou eliminação dos seus dados pessoais, nos casos 
legalmente admitidos, incluindo a revogação do consentimento, quando haja lugar. Para tal, deverá enviar um pedido à respetiva Associação uma comunicação, selecionando o 
assunto “Dados Pessoais”. A recolha e processamento dos dados pessoais não excederá as finalidades acima referidas, que englobam, para além da obrigação legal de 
identificação do agente desportivo para efeitos de participação na ação identificada, o processamento automático de dados, incluindo a definição de perfis, para efeitos de tomada 
de decisões que fomentem o desenvolvimento da atividade física e do desporto, e a sua publicação no portal da FPF, para arquivo de interesse público. O não fornecimento destes 
dados inviabiliza a inscrição na respetiva ação.

Fui notificado da política de privacidade.

Sim              Não  

Autorizo que a AFPD possa processar os meus dados para efeitos de envio de comunicações personalizadas, sobre todas as suas atividades, tanto por meio eletrónicos como 
telefónicos.

Sim              Não  

Data: 

ASSINATURA

_____________________________

 Futebol  Futsal

Grau I

Grau II


	unnamed0: Off
	unnamed0_2: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 2: Off
	Caixa de texto 2: 

                    COLAR
                     FOTO
	Caixa de texto 1: 
	Caixa de texto 1_5: 
	Caixa de texto 1_4: 
	Caixa de texto 1_3: 
	Caixa de texto 1_2: 
	Caixa de texto 1_6: 
	Caixa de texto 1_7: 
	Caixa de texto 1_8: 
	Caixa de texto 1_9: 
	Caixa de texto 1_10: 
	Caixa de texto 1_11: 
	Caixa de texto 1_12: 
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 5: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 3: Off
	Caixa de texto 1_13: 
	Caixa de texto 1_14: 
	Caixa de texto 3: 
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 4_2: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 4: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 4_3: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 4_4: Off
	Campo de data 1: 


