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ASSINATURAS  
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Recomendamos a utilização do 
ADOBE READER 8.1 ou superior 

CLICK AQUI PARA O OBTER

ASSINATURAS DIREÇÃO 
2020/21

Fui notificado da política de privacidade

Sim 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 Não

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.

O PREENCHIMENTO DESTE MODELO NÃO PODE SER MANUSCRITO, excepto a assinatura, SOB PENA DA SUA DEVOLUÇÃO

http://www.afviseu.org
mailto:geral.afv@fpf.pt?subject=FILIACAO
http://get.adobe.com/br/reader/download/
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