Ficha de Inscrição – CAMINHO NASCENTE E DO NORTE (20/21)
Nome:
CC:

Validade:

NIF:

Naturalidade:
Contacto:

Correio eletrónico:
Data de nascimento (necessário para o seguro)

Caminho Nascente e do Norte
Sócios CCD – 250€

Não sócios - 270€

(inclui seguro, transporte do CCD para os pontos de partida de cada etapa, transporte para o CCD no final de
cada etapa, lanche de apoio incluído)

Nota: O pagamento pode ser feito em 3 prestações (100+100+50 // 100+100+70).
Não há etapas avulso.

Por meio de cheque à ordem do CCD ou transferência bancária para o IBAN: PT 50 0018 0000 0544
2145 0010 4 e envio do comprovativo para cristianoalmeida@portoccd.org com o descritivo
“Caminho Nascente”
Quando efetua a inscrição, o valor total da caminhada terá que ser assegurado.
Só se poderá fazer a caminhada com um mínimo de 25 inscritos.

Data ____ / ____ / ____ Assinatura _________________________

Depois de preenchida a ficha, enviar p/f para: secretaria@portoccd.org

Rua Alves Redol 292 I 4050-042 Porto I Tel: 228 318 210

secretaria@portoccd.org

Os dados pessoais constantes desta ficha de inscrição destinam-se exclusivamente à realização de todos os
procedimentos necessários à gestão e organização da inscrição na Caminhada a Santiago, à
execução/prestação dos serviços contratados ao CCD, à faturação desses serviços, ao contacto dos serviços
do CCD com os caminheiros 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 o ano letivo em vigor.
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 não padece de qualquer problema de saúde que o (a) impossibilite de participar nas atividades
programadas e na convivência em grupo

Data:

Assinatura:

Rua Alves Redol 292 I 4050-042 Porto I Tel: 228 318 210

secretaria@portoccd.org

