A Associação Independente de Osteopatia (A.I.O.) é uma Instituição representativa dos
Osteopatas portugueses, tanto a nível nacional (órgãos do governo e outros), como a nível
internacional (Outras instituições mundialmente reconhecidas na área da Osteopatia).
Sendo Sócio Estudante da Associação Independente de Osteopatia, receberá em sua casa,
toda a informação por nós divulgada e terá direito de participação nas diversas actividades da
A.I.O. (Formação, Congressos, Seminários, Jornadas e outros). Junte-se a nós!
Para ser Sócio Estudante, é necessário enviar:
• Proposta para Sócio Estudante totalmente preenchida;
• Documento comprovativo de Estudante numa Escola de Osteopatia reconhecida.
• 1 Fotografia actual;
• Fotocópia do cartão de cidadão
• Pagamento de 20,00€ referente a quotas de um ano para estudantes (o valor da quota
para os sócios efectivos é de 60,00€ / ano.

A inscrição só será válida mediante o pagamento da quota. O mesmo deve ser feito por
referencia multibanco (após avaliação curricular positiva).

Associação Independente de Osteopatia
Rua Teófilo Braga, nº 156, 1º B,
2775-122, S. Domingos de Rana, Cascais.
E-mail: aiosteopatia@gmail.com
Web: http://www.aiosteopatia.pt

Associação Independente de Osteopatia

PROPOSTA PARA SÓCIO ESTUDANTE
Sócio n.º |__|__|__|__| (preencher pela associação)

Nome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Morada Permanente: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Localidade: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Código Postal:| __|__|__|__|-|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Concelho: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Distrito: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Email: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N.º do B.I./ C.C: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N.º de Contribuinte: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data de Nascimento: |__|__|__|__|/ |__|__|/| __|__|
Telemóvel: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Aluno do |__|.º Ano da Escola |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data de Iniciação do Curso |__|__|__|__|/ |__|__|/| __|__|
Habilitações Literárias: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome a apresentar no cartão de
associado:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Autorização para tratamento de dados pessoais de acordo com o Regulamento Geral de Protecção de dados.
Para os devidos efeitos, no que se refere ao tratamento de dados pessoais, nos termos da legislação em vigor,
consinto que a Associação Independente de Osteopatia – AIO, na qualidade de responsável pelo tratamento de
dados proceda à recolha e tratamento dos meus dados pessoais com a finalidade de gestão, organização de
eventos/newsletter.
Nota: O titular dos dados pode, a qualquer momento, pedir para aceder, retificar ou eliminar os seus dados
pessoais através do email aiostopatia@gmail.com caso não concorde em receber notificações sobre eventos ou
outro tipo de informações que não estejam diretamente relacionadas a sua condição de sócio.

Forma de Pagamento de Quotas: Referência Multibanco

O signatário aceita respeitar os Estatutos e Regulamento Interno que regem a Associação
Independente de Osteopatia.

Data: |__|__|/ |__|__|/ |__|__|

____________________________
(Assinatura do Proposto)

Data de Admissão: |__|__|/ |__|__|/ |__|__|

_________________________
(Assinatura do Secretariado)

O novo Regulamento Geral de Protecção de Dados, determina que nos dê o seu consentimento
expresso para que o possamos contactar.
Assim, para que possamos comunicar consigo (envio do boletim informativo, cobrança de quotizações
e demais contactos no âmbito da actividade estatutária da Associação), solicitamos que preencha e
assine esta ficha.
Gostaríamos de poder contar com o seu consentimento para a recolha e tratamento dos dados
pessoais nos fins que são indicados neste formulário de atualização.

Lei da proteção de dados

Os dados pessoais recolhidos serão objeto de tratamento pela Associação Independente de Osteopatia,
exclusivamente para efeitos de cobrança de quotizações, envio
do boletim informativo e contactos no âmbito da actividade estatutária da Associação e da sua relação com os
associados. Os dados poderão ser comunicados a parceiros contratuais da Associação Independente de
Osteopatia e tratados por entidades subcontratadas, nomeadamente, para o envio postal do boletim
informativo. Os dados poderão ser tratados para cumprimento de obrigações legais, nos termos aplicáveis. Os
dados serão conservados de forma a permitir a identificação dos seus titulares apenas durante o período
necessário para a prossecução das finalidades da recolha, sendo eliminados no prazo de 90 dias após ser
verificada a perda da qualidade de associado.
Poderá exercer o seu direito de acesso, retificação e/ou eliminação nos termos da Lei n.o 67/98, de 26 de
outubro, mediante pedido dirigido à Associação Independente de Osteopatia, por correio electrónico para
aiosteopatia@gmail.pt.

Consinto no tratamento dos meus dados pessoais nos termos acima descritos, para efeitos de cobrança de
quotizações e contactos no âmbito da actividade estatutária da Associação Independente de Osteopatia
(necessário caso pretenda ou venha a pretender seguro de responsabilidade civil connosco).

Não Consinto no tratamento dos meus dados pessoais nos termos acima descritos, para efeitos de cobrança
de quotizações e contactos no âmbito da actividade estatutária da Associação Independente de Osteopatia.

Assinatura: _____________________________________________________

Data: _____/_____/__________

