
PROPOSTA DE SÓCIO 

 DADOS DO PROPONENTE 

Nome:  _________________________________________________________________________________________


Estado Civil:  _________________ Sexo: F ____ M ____  Naturalidade: _____________________________     

Data de Nascimento:  ______________________   Nº de Contribuinte:  ________________________________


Nome da Mãe:  _________________________________________________________________________________


Nome do Pai:  __________________________________________________________________________________


Habilitações Literárias:  _________________________________________________________________________   

Morada:  _______________________________________________________________________________________


Código Postal:  _________________  Freguesia:  ___________________  Concelho:  ____________________


Profissão:  __________________________________   Empresa:  _______________________________________


Telefone:  _________________  Telemóvel:  __________________  E-Mail:  ______________________________


Cartão de Cidadão:  _________________________________   Validade:  ________________________________


 ADMISSÃO DE SÓCIO 

Local de Pagamento (X na opção pretendida): Secretaria do SCUT: ____  Transferência bancária: ____


Periodicidade de Pagamento (X na opção pretendida): Mensal ____  Trimestral ____  Semestral ____  Anual: ____

Autorização de Débito em Conta

Cliente Ordenante: _______________________________  IBAN: __________________________________________________


Autoriza a proceder ao débito na sua conta bancária acima indicada e a transferência do montante de relativos 

ao pagamento de quotas à entidade bancária:  ________________________________________________________

 GARANTIA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
Os dados pessoais constantes nesta Ficha de Inscrição destinam-se exclusivamente para a realização de todos os procedimentos necessários 
de gestão e organização do SCUT, Sport Club União Torreense. Os dados são confidenciais e utilizados apenas para os fins a que se destinam, 
podendo ser apenas facultados ao SCUT Marketing e Serviços que é a entidade promotora da comunicação do SCUT, Sport Club União 
Torreense.  Ao tratamento dos dados pessoais constantes desta Ficha de Inscrição são aplicáveis as novas disposições previstas em sede de 
legislação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Na desistência por motivo variado, os dados pessoais serão eliminados, 
exceto quando exista uma obrigação legal de conservação dos mesmos, nos termos do art.17.º do RGPD. Como titular dos dados, tem o direito 
à retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito (art.16.º RGPD). Caso, posteriormente, se oponha ao tratamento dos dados, 
estes deixarão de ser tratados, a não ser que o responsável pelo tratamento apresente razões imperiosas e legítimas para prosseguir com o 
tratamento, que prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades. Os dados a recolher: SÓCIO- nome/ data de nascimento/ sexo / 
naturalidade/ estado civil/ número de identificação fiscal/ Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade/ nome dos pais /  habilitações literárias/ 
morada/ profissão e empresa/ contactos telefónicos/ email 

Declaro como autorizo a utilização destes dados conforme acima explicado 

O Proposto: ____________________________________  O Proponente: ___________________________________________


 Reservado ao clube 

Aprovado em reunião de Direção de Nº  _______________ , Ata Nº __________ e registado em _______________ 

Assinatura:  _____________________________________________  Data:  _________________________________

SPORT CLUBE UNIÃO TORREENSE 
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