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CURSO DE FORMAÇÃO 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORMANDO 

 

Curso:  
 

Nome: 
 

Data de Nascimento 
 

     /        /       Ano de Escolaridade  NIF  

Sócio  Aluno 
EAS 

 Aluno 
EFHG 

 Não 
Sócio 

 

Encarregado de Educação: 
 

NIF: 
 

Contacto: 

E-mail: 
 

 

Valores do Curso 

- Filhos de sócios do CCDTCMP, Alunos USEA, EAS e EFHG – 75€ 

- Público em geral – 90€ 

 

 

Aquando da data de inscrição terá que ser efetuado o pagamento de 50% do valor do curso. 

No início da formação, terá que ter liquidado a totalidade do valor. 

 

 

 

Assinatura_________________________________                  Data _____/_____/_____ 
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Os dados pessoais constantes desta ficha de inscrição destinam-se exclusivamente à realização 

de todos os procedimentos necessários à gestão e organização da inscrição do menor no Curso 

de Formação PortoCCD, à execução/prestação dos serviços contratados ao CCD, à faturação 

desses serviços, ao contacto dos serviços do CCD com o encarregado de educação do menor, ao 

bom funcionamento do Curso de Formação PortoCCD e ainda à divulgação de atividades e 

ações desenvolvidas pelo CCD. 

Os dados são confidenciais, não serão divulgados a terceiros, e serão utilizados apenas para os 

fins a que se destinam.  

No caso de serem necessários para alguma atividade externa, certificar-nos-emos que a 

empresa cumpre a RGPD.  

É garantido ao respetivo titular, nos termos da lei, o direito de acesso aos dados, e à sua 

retificação em caso de inexatidão.  

O CCD conservará os dados pessoais constantes da presente ficha de inscrição durante o prazo 

de 1 ano após a realização do Curso de Formação para o qual se inscreve. 

Ao tratamento dos dados pessoais constantes desta ficha de inscrição são aplicáveis as normas 

legais em vigor no que respeito à proteção de dados pessoais, que o CCD respeitará. 

Declaro  

-que tomei conhecimento da Política de Privacidade constante do site 

www.portoccd.org 

-que pretendo receber informações sobre o CCD  

- que os dados que constam nesta Ficha de Inscrição são verdadeiros  

- que autorizo o meu (minha) educando(a), acima identificado(a) a participar na 

atividade 

 

 

 

 

 

Data  Assinatura  

http://www.portoccd.org/

