ELEIÇÕES
2020-2024
Termo de Aceitação
Eleição para os Órgãos Sociais da AFV
Referente à eleição:

Referente ao cargo:

Nome completo:
Data de nascimento:

Contacto telefónico:

Nacionalidade:

Email:

Naturalidade:

Estado civil:

N.º Documento de Identifcação:

Profissão:

Tipologia (CC/BI/Passaporte):

Local de trabalho:

NIF:

Habilitações literárias:

Código Postal:
Morada:
Caso exerça atualmente função em federação internacional ou nacional, confederação, associação distrital, liga, clube ou sociedade desportiva, indique a instituição respetiva e a função
exercida:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Declaro não ter sido punido por infração de natureza contraordenacional em matéria de violência, dopagem, corrupção, racismo ou xenofobia,cujasanção tenha sido
cumprida há menos de cinco anos.
Declaro, por este meio, e para os efeitos previstos no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27
de abril (RGPD), que estou informado sobre o tratamento dos meus dados pessoais contidos no presente Termo de aceitação. Os dados pessoais recolhidos no âmbito do processo
eleitoral para o quadriénio 2020/2024, são tratados pela AFV no âmbito das suas atribuiçõese competências, legais e estatutárias. O fundamento para o tratamento dos dados assenta
no cumprimento de uma obrigação jurídica, em conformidade como disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do RGPD. Os dados recolhidos não são tratados para finalidades
incompatíveis com o processo eleitoral identificado ou o exercício do mandato para o qual o candidato vier a ser eleito nem partilhados com terceiros, exceto quando consentido ou
para dar cumprimento a obrigação legal e/ou judicial. O nome e imagem do candidato e o titular do cargo de órgão social associativo,são divulgados nos canais de comunicação oficiais
da AFV. Os dados recolhidos são conservados de acordo com os prazos legalmente previstos. Os direitos de acesso, retificação,oposição, limitação, apagamento e portabilidade dos
dados pessoais podem ser exercidos através do endereço de email dpo@afviseu.pt, sem prejuízo do direito do titular apresentar reclamação a uma Autoridade de Controlo.
Informações adicionais encontram-se disponíveis na política de privacidade da AFV, em www.afviseu.pt.
Comprometo-me, durante o mandato que venha a exercer no quadriénio de 2020-2024, a cumprir integralmente os Estatutos, os regulamentos, as decisões e o Código
de Ética da FIFA, da UEFA, da FPF e da AFV e a respeitar a instituição e os seus sócios.

Declaro por minha honra que preencho as respetivas condições de elegibilidade previstas nos Artigos 10.º e 11.º dos Estatutos da Associação de Futebol de Viseu.

Junto:
•

Cópia do CC/BI ou Passaporte

•

Certifcado de Registo Criminal

•

Comprovativo de residência em território nacional

Data: ______________ Assinatura: _____________________________________________________

