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NIPG: _______________

Registo Nº: __________

Exmo./a. Senhor/a

Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD – Regulamento (EU) 2016/679]

De acordo com o RGPD, o Município enquanto responsável pelo tratamento informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário.

Presidente da Câmara Municipal de Espinho
Identificação da Entidade
Nome: _______________________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________
Código postal: ________-______ Localidade: ________________________________________________
Representante(s) Legal(ais): _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tel.: _______________________ E-mail: ___________________________________________________
NIF : _______________________

Autorizo ser notificado/a para o e-mail indicado

Venho, por este meio, candidatar-me à(s), a(s) Medida(s) de Apoio Extraordinárias abaixo indicadas:
M1 - Apoio aos Clubes com Atletas em formação desportiva;
M2 - Apoio aos Clubes com Treinadores de formação desportiva;
M3 - Apoio a Associações com instalações próprias;
M4 - Pagamento antecipado dos protocolos de formação desportiva;
M5 - Pagamento em prestações da Água, Saneamento e Resíduos Sólidos

(Tendo em conta a(s) opção(ões) acima assinalada(s), preencha o(s) quadro(s) abaixo)

M1 - Apoio aos Clubes com Atletas em formação desportiva
(Beneficiários: Clubes do Concelho com atividade desportiva federada no âmbito da formação)
Modalidade(s) Federada(s)

Nº de Atletas inscritos nos respetivos escalões de formação Federações/Associações por quem são
tutelados

Anexar:
- Documento oficial da respetiva Associação/Federação com relação dos escalões de formação em competição
(na presente época desportiva à data de 10 março 2020);
- Declaração oficial do número de atletas inscritos nesses escalões;
Nota: Este Requerimento deverá ser carimbado e assinado pelo (s) representante legal do clube/associação,
que assumirá a veracidade das informações prestadas.
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M2 - Apoio aos Clubes com Treinadores de formação desportiva
(Beneficiários: Clubes do Concelho com técnicos nos escalões de formação inscritos nas respetivas federações)
Nome Técnico

Habilitações Técnicas

Modalidade

Escalão(ões)

Anexar:
- Cópia do contrato ou cópia dos últimos três recibos de vencimento emitidos pelo Clube/Associação;
- Comprovativo de inscrição na respetiva Federação/Associação;
Nota: Este Requerimento deverá ser carimbado e assinado pelo (s) representante legal do clube/associação,
que assumirá a veracidade das informações prestadas.
M3 - Apoio a Associações com instalações próprias
(Beneficiários: Todas as associações / coletividades com instalações próprias, devidamente registadas na conservatória do
registo predial)

Tipo de Entidade (Desportiva, Cultural, Ação Social ou Outras) : ___________________________________
Nome da Instalação: _____________________________________________________________________
Morada da Instalação: ____________________________________________________________________
Caracterização da Instalação: ______________________________________________________________
Anexar:
- Cópia registo de propriedade do imóvel, onde deverão estar contemplados todos os dados do
clube/associação/coletividade;
Nota: Este Requerimento deverá ser carimbado e assinado pelo (s) representante legal do clube/associação,
que assumirá a veracidade das informações prestadas.
M4 - Pagamento antecipado dos protocolos de formação desportiva
(Beneficiários: Clubes com protocolos de cooperação com o Município de Espinho onde esteja previsto o apoio pecuniário)

Anexar:
- Cópia do último protocolo assinado com o Município de Espinho
Nota: Este Requerimento deverá ser carimbado e assinado pelo (s) representante legal do clube/associação,
que assumirá a veracidade das informações prestadas.
M5 - Pagamento em prestações da Água, Saneamento e Resíduos Sólidos
(Beneficiários: Todas as empresas, empresários em nome individual e trabalhadores independentes)

Identificação do Contrato de Água:
Código do Local de Consumo ______________

N.º de Cliente ___________________
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Pagamento faseado de ___ prestações da Fatura de Água dos meses de:

□ março

□ abril

□ maio

□ junho

Nota: Este Requerimento deverá ser carimbado e assinado pelo (s) representante legal do clube/associação,
que assumirá a veracidade das informações prestadas.

Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art.6º, n.º1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados
por parte do Município de Espinho, no âmbito do presente formulário.
Espinho, _____ de ___________________ de ___________
________________________________________________
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