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FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO 

EMPRESA 
 Designação   
 Setor de Atividade  CAE   
 Responsável   
 Nº Contribuinte   
 Morada   
 Localidade   Código Postal   
 Telefone  e-mail   
 Fax  Website   
 Nº Funcionários: Até 50  Entre 51 e 100  Acima de 101   
 Ano Constituição  Cap. Social  Faturação  Ano   
  
CONTACTOS 
 Primeiro Contacto   
 Cargo   
 Telemóvel  e-mail   
 Segundo Contacto   
 Cargo   
 Telemóvel  e-mail   
 Terceiro Contacto   
 Cargo   
 Telemóvel  e-mail   
  
QUOTIZAÇÃO 
 Jóia € 2.500,00  
 Quota Anual (em função do número de funcionários)  
  Até 50 € 250,00 Entre 51 e 100 € 500,00 Acima de 101 € 750,00  
  Para a inscrição como Sócio, é necessário o pagamento da jóia, acrescido da quotização anual. O valor da quota a pagar no ato de adesão 
será sempre proporcional ao período em falta até final do referido ano. Nos anos seguintes o valor da quota será pago integralmente 
durante o mês de janeiro de cada ano. 

 

 
Assinatura  

 
 

 

  

PARA USO INTERNO 
 Data de Inscrição    
 Aprovado pela Direção  
 Assinatura  
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“CCISTPC” Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo Portugal - Cuba 
 

Autorização de utilização de dados pessoais 
 
Recolha, utilização e processamento: 
A Câmara de Comércio Indústria Serviços e Turismo Portugal – Cuba (CCISTPC) procede à recolha, processamento e utilização de 
informação fornecida aquando da inscrição como sócio na CCISTPC, bem como das subsequentes atualizações, com a (s) 
seguinte(s) finalidade(s): 
 

1) ser usada apenas na relação entre a CCISTPC e o sócio. 
Autorizo a utilização interna na CCISTPC e o processamento de “Dados Pessoais” das Pessoas de Contacto da nossa 
empresa apenas para uso interno da CCISTPC. 

 
2) promover as relações comerciais entre os sócios, bem como mantê-los informados e/ou recolher opinião sobre 

produtos e serviços que podem ser do interesse comum, utilizando para tal, qualquer um dos seus meios de 
comunicação. 
Autorizo que a CCISTPC coloque à disposição os “Dados Pessoais” das Pessoas de Contacto da nossa empresa por nós 
indicados a sócios da CCISTPC que tenham pedidos de teor comercial.  

 
3) promover as relações comerciais entre os sócios e terceiros, no caso de a CCISTPC receber pedidos de teor comercial 

que possam ser do interesse do sócio. 
Autorizo que a CCISTPC coloque à disposição “Dados Pessoais” das Pessoas de Contacto da nossa empresa por nós 
indicados a sócios e terceiros, não sócios, que tenham pedidos de teor comercial.  

 
Acesso e Segurança aos Dados Pessoais: 
O acesso aos Dados Pessoais é restrito às pessoas autorizadas – das Pessoas de Contacto diretos e indiretos da CCISTPC. A 
CCISTPC utiliza medidas técnicas e organizacionais razoáveis para proteger a segurança e confidencialidade dos Dados Pessoais 
das Pessoas de contacto da empresa, revê e melhora regularmente essas medidas, por forma a refletirem as evoluções legais 
e/ou tecnologia disponível. 
 
Exatidão e Retificação dos Dados Pessoais: 
O Sócio tem o direito de aceder aos Dados Pessoais das Pessoas de Contacto da empresa e de os corrigir, alterar ou anular. 
 
Retirada do Consentimento: 
O Sócio pode retirar o(s) consentimento(s) autorizados em qualquer altura. 
 
Contacto de Informação da CCISPC 
Se tiver qualquer questão e/ou desejar aceder ou rever os Dados Pessoais, deverá efetuar um pedido relacionado com os mesmos, 
instruindo-nos que pretende retirar o seu consentimento, por escrito, dirigindo o seu pedido ao Presidente da CCISTPC, indicando como 
referência “Proteção de Dados Pessoais”. 
 

 

_____________________________, ____ de _________________ de 20____ 

(Local e Data) 

 
 
________________________________________ 

(Assinatura) 
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