
 

 

 

 

PROPOSTA PARA ADMISSÃO DE ASSOCIADO 

 
Nome Completo: _______________________________________________________________ 

 

Nome Artístico:_________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento: ______/_______/_______ 

 

Morada: _______________________________________________________________________ 

 

Código Postal: _______________________   Localidade: __________________ 

 

NIF: ___________________________ 

 

Área Profissional (Teatro / Cinema / Fotografia / Dança / etc.): ________________________ 

 

Actividade Principal: ____________________________________________________________ 

 

Outras Actividades: _____________________________________________________________ 

 

E-Mail: ___________________________________________

 Telemóvel:___________________ 

 

Nome dos dois sócios proponentes: 

 

_________________________________________________  

 

_________________________________________________  

 
………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 
Decisão da Direcção ______________________________ 

 

Os sócios proponentes: 

Lisboa, _____ /_____/_ 

 

__________________________ 

(Assinatura) 
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PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ASSOCIADOS 

Os dados pessoais recolhidos serão tratados pela Associação Particular de Solidariedade Social Mansarda 

(doravante, “Mansarda”), com sede na Rua Mário Cesariny 6 – Escritório 2, 1600-313, Lisboa, número de 

telefone (+351) 918146615 e e-mail info@mansarda.pt, enquanto entidade responsável pelo tratamento 

dos dados pessoais. 

A informação fornecida no formulário acima será tratada de forma confidencial e utilizada exclusivamente 

para efeitos de processamento da sua inscrição como associado e, posteriormente, para gestão de 

associados pela Mansarda.  O tratamento dos dados que nos fornecer tem por base as diligências pré-

contratuais a pedido do titular dos dados para realizar a sua inscrição como associado, e a posterior execução 

contratual quando seja admitida a respetiva inscrição, ficando o associado sujeito aos Estatutos. Serão 

igualmente tratadas informações bancárias, como o IBAN, necessárias para confirmar a transferência do 

valor da quota anual pelo associado.  

Caso assim o consinta, o seu nome poderá ser divulgado na listagem de associados da Mansarda, 

disponibilizada no website da mesma, podendo este consentimento ser retirado a qualquer momento sem 

comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 

☐ Consinto | ☐ Não consinto na divulgação do meu nome na listagem de associados da Mansarda, 

disponibilizada no website da mesma. (assinalar opção) 

A Mansarda poderá transmitir os seus dados a entidades subcontratadas para os efeitos acima referidos, 

nos termos dos contratos celebrados com as mesmas, bem como comunicá-los às entidades competentes 

nos termos da lei. 

Nos termos da legislação aplicável, poderá, também, solicitar, a todo o tempo, o acesso aos dados pessoais 

que lhe digam respeito, bem como a sua retificação, eliminação, a limitação do seu tratamento, ou a 

portabilidade dos seus dados, mediante pedido escrito dirigido à Mansarda para o endereço de email 

info@mansarda.pt ou para a morada Rua Mário Cesariny 6 – Escritório 2, 1600-313, Lisboa. Poderá 

encontrar uma descrição pormenorizada dos seus direitos na nossa Política de Privacidade.  

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, tem direito a apresentar uma 

reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados ou a outra autoridade de controlo competente nos 

termos da lei, caso entenda que o tratamento dos seus dados pela Mansarda viola o regime legal em vigor 

a cada momento. 

Os seus dados pessoais serão conservados durante o período estritamente necessário para o processamento 

da sua inscrição como associado e posterior gestão da sua relação com a Mansarda que, em princípio, 

subsistirá até que o titular dos dados a decida terminar. Sem prejuízo, alguns dados pessoais poderão vir a 

ser conservados por período superior em virtude da necessidade de cumprimento de obrigações legais.  

 Declaro que tomei conhecimento do tratamento dos meus dados pessoais pela Mansarda, nos termos acima 

referidos. 

_____________________________________________________ 

Assinatura 


