ALTERAÇÃO DE JOGO
2020/21

Os Clubes abaixo indicados solicitam a seguinte alteração:
O PREENCHIMENTO DESTE MODELO NÃO PODE SER MANUSCRITO, SOB PENA DA SUA DEVOLUÇÃO

O CLUBE (peticionário):

CÓDIGO FPF:

*

solicita a alteração do jogo nº

inicialmente marcado da seguinte forma:

.

* O indicação do código do jogo é OBRIGATÓRIO, sendo motivo para indeferimento

VISITADO

VISITANTE

DATA

HORA

LOCAL

VISITANTE

DATA

HORA

LOCAL

PASSANDO A SER:
VISITADO

NOTE BEM: Com excepção dos casos devidamente previstos no C.O. n.º 1, em que não é necessário o acordo dos
dois Clubes, este documento deve ser remetido à A.F. Viseu devidamente preenchido, assinado e carimbado
pelos dois Clubes, caso contrário o pedido poderá ser indeferido.

O Clube Peticionário

O Clube Adversário

(Assinatura e carimbo)

(Assinatura e carimbo)

Alteração publicada no Mapa de Alterações Nº
(A preencher pela A.F.VISEU)

NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE: Os dados pessoais recolhidos neste formulário serão tratados pela Associação de Futebol de Viseu, para efeitos de gestão de participação em competições

desportivas organizadas pela Associação de Futebol de Viseu (AFV). Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, alteração, oposição ao tratamento ou eliminação dos seus dados pessoais, nos
casos legalmente admitidos. Para tal, deverá enviar um pedido à Associação de Futebol de Viseu através do envio de uma comunicação, via email dpo@afviseu.pt. A recolha e processamento dos dados
pessoais não excederá as finalidades acima referidas. Os seus dados pessoais não serão partilhados com Terceiros, a não ser mediante o seu consentimento, ou quando exigido por lei ou para responder ao
processo legal.

Fui notificado da política de privacidade

Sim
MODELO 06 @AFV2020

Não

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

Sim

Fontelo 3500-143 Viseu * Tel. 232 424 859 * www.afviseu.pt * Email: geral@afviseu.pt

Não

