FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO

NOME

MORADA

TELEFONE

FAX

E-MAIL

FUNÇÕES ACADÉMICAS E/OU PROFISSIONAIS / DADOS CURRICULARES

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
A APDEN – Associação Portuguesa de Direito da Energia (“APDEN” ou “Associação”), no âmbito da sua atividade, trata os dados pessoais dos seus Associados por forma a gerir a sua
inscrição e participação na APDEN, o que faz com base na relação estabelecida com os mesmos. Adicionalmente, e com base no interesse legítimo da APDEN em divulgar informações
relevantes no âmbito do Direito da Energia, assim como informação relativa a diversas atividades da Associação, a APDEN poderá enviar comunicações aos seus Associados. Os dados
pessoais dos Associados serão conservados enquanto estes mantiverem a condição de Associados.
Os dados são tratados pela APDEN, na qualidade de entidade responsável pelo tratamento dos dados para as finalidades acima indicadas, podendo, para o efeito, desenvolver parcerias com
terceiros, incluindo instituições e outros organismos, e podendo, no âmbito da prestação dos serviços ter de comunicar dados para estas entidades.
A APDEN garante, a todo o tempo, a confidencialidade e segurança dos dados. A APDEN assegura ainda que foram implementadas me didas de segurança adequadas para evitar acessos
indevidos e não autorizados aos dados.
A APDEN garante, a todo o tempo e nos termos legais, o direito de acesso e retificação dos seus dados, bem como o direito de solicitar, a qualquer momento, o apagamento e portabilidade
dos seus dados pessoais. Para o efeito, deverá contactar, por escrito a APDEN para geral@apden.pt. Tem ainda o direito de apresentar reclamação junto da autoridade de proteção de dados
pessoais.
Declaro que li e compreendi a informação relativa ao tratamento dos meus dados pessoais pela APDEN, no âmbito da inscrição como Associado.
Nome:

Data e Assinatura:
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