
FICHA DE SÓCIO 
(PROPOSTA) 

*NOME COMPLETO 

NOME PELO QUAL SER INSCRITO 

*CARTÃO DE CIDADÃO 

*NIF 

*NACIONALIDADE 

*NATURALIDADE 

*MORADA 

*SEXO Masculino 

*DATA NASCIMENTO / 

Feminino 

/ 

*LOCALIDADE 

*CONCELHO 

*TELEMÓVEL 

*E-MAIL 

*CÓDIGO POSTAL 

*DISTRITO 

*TELEFONE 

- 
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*Campos de preenchimento obrigatório (caso aplicável). Agradecemos o preenchimento de todos os campos com letra legível. 

 IDENTIFICAÇÃO  

 PROPOSTA PARA*  
 

TROFÉU RALIS TEAM 
BAIA 2022 

 SÓCIO EMPRESA / PARTICULAR 

 

Troféu Ralis Team Baia 2022 - quota anual 40€ | Sócio Particular - quota anual 10€ | Sócio Empresa - quota anual >=50€ 

 LICENÇA  

*LICENÇA N 

*EMITIDA 
 

 VEÍCULO (SÓ PARA OS PROPONENTES AOS TROFÉUS) 

*MARCA *GRUPO 

*MODELO *CLASSE 

*CILINDRADA 

*MATRÍCULA 

*F. HOM. Nº *P.T. Nº 

 PAGAMENTO  

*PERÍODO 

*MÉTODO 

Anual 

Tranferência Bancária Numerário Outro 
 

 INFORMAÇÕES  

PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

P   T 5   0 0   0   3   6 0   2   5   9 9   9   1   0   0   0   3   5   3   3   8 3 1 

- A cobrança referente à quota do primeiro ano é feita no acto da inscrição ou mediante apresentação do comprovativo de transferência 

- Sendo o proposto menor de idade, deverá solicitar o formulário para a autorização dos pais / tutores 

- É obrigatório anexar uma FOTO da viatura (no casos dos propostos dos troféus) e uma foto tipo passe 

 
 

Sede: Rua da Bouça, nº 215 ▪ 4760-433 U. F. Gondifelos, Cavalões e Outiz - V. N. FAMALICÃO ▪ NIC 510 863 000 ▪ geral@teambaia.pt 

*CAT. 

*DIV. 

X 

º                *VALIDADE   /   /     

           *TIPO                

 

mailto:geral@teambaia.pt
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CONSENTIMENTOS 
 

SIM 

  Autorizo o tratamento dos meus dados de identificação pessoal para o envio e divulgação, através da morada, de SMS ou de e  

mail, de comunicações promocionais relativas a produtos da Associação Team Baia, de comunicações informativas sobre  

atividades e eventos organizados e/ou promovidos pela Associação Team Baia e respetivos convites e newsletters da Team  

Baia, bem como para o registo nas respetivas atividades e eventos organizados e/ou promovidos pela Associação Team Baia. 
NÃO   

SIM 
  Autorizo a recolha e tratamento dos meus dados para a gestão interna da Associação (historial, palmarés, análises, etc) e das 

atividades promovidas e/ou organizadas pela Associação. 
NÃO   

 
SIM 

 
 

 

 
Autorizo o tratamento dos meus dados de voz e/ou imagem captados durantes as atividades ou eventos promovidos ou  

organizados pela Associação Team Baia, cedendo os direitos sobre os mesmos à Associação Team Baia por cinc o anos, a título 

gratuito e sem necessidade de consulta prévia sobre as formas de utilização. O tratamento tem por finalidade o arquivo  

histórico, a promoção e divulgação dos eventos e atividades promovidas e/ou organizadas pela Associação Team Baia nos  

diversos meios de comunicação ao dispor, nomeadamente em cartazes, flayers, produtos de merchandising, redes sociais,  

sítios de internet, rádio, televisão e outros equivalentes. 
NÃO 

 

 

 

Recolha e tratamento de dados pessoais - (art.13º, nº 1, alínea a) do 

RGPD) 

 

Conservação dos dados - (art.13º, nº 2, alínea a) do RGPD) 

Os dados pessoais recolhidos e tratados pela Associação Team Baia são 

os que voluntariamente colocar no formulário. O preenchimento dos 

dados indicados como obrigatórios são necessários para se tornar 

sócio. 

Os dados são conservados pela Associação Team Baia para as 

finalidades aqui descritas. O período de conservação não tem, 

salvo indicação expressa em contrário, limite temporal existindo 

legitimidade da Associação Team Baia na sua conservação para a 

manutenção do registo histórico (ex.: palmarés), comprovação de 

participações nas varidadas atividades e/ou eventos, assuntos 

tratados e reclamações. 

Encarregado de Proteção de Dados - (art.13º, nº1, alínea c) do RGPD) 

O contacto do Encarregado de Proteção de Dados (EPD) da Associação 

Team Baia é: rpd@teambaia.pt 
Os dados de saúde, tratando-se de dados pessoais de categoria 

especial, são conservados pelo mínimo período possível e 

enquanto se mantiver ativa a inscrição de sócio. Finalidade do tratamento de dados pessoais - (art.13º, nº 1, alínea c) 

do RGPD) 

As finalidades do tratamento dos dados pessoais são os inerentes à 

atividade do desporto automóvel, de acordo com os regulamentos da 

FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) e das 

atividades/eventos da Associação Team Baia. As finalidades específicas 

incluiem: (i) gestão e controlo das atividades da Associação Team Baia 

e respetivos sócios e ex-sócios, em particular, para fins de quotização, 

classificações e arquivo histórico; (ii) envio de comunicações e 

informativas relativas a eventos e atividades promovidas e/ou 

organizadas pela Team Baia e as newsletters da Associação; (iii) registo 

e gestão das provas e/ou eventos promovidos, organizados e/ou 

divulgados pela Associação Team Baia; (iv) estudos e/ou avaliações 

realizadas com os fins da Associação e o seu desenvolvimento; (v) 

promoção e divulgação de atividades e/ou eventos promovidos, 

organizados e/ou divulgados pela Associação Team Baia, bem como a 

criação de produtos de merchandising exclusivos da Team Baia. 

São admissíveis outros prazos de conservação no cumprimento de 

orientações da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

Os seus direitos - (art.13º, nº 2, alínea b) do RGPD) 

Para exercer o seu direito de acesso aos dados pessoais, bem 

como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação di 

tratamento, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do 

direito à portabilidade dos dados, contacte-nos mediante pedido 

escrito dirigido a Associação Team Baia a/c Encarregado de 

Proteção de Dados - Rua da Bouça, 215 - 4760-433 V. N. Famalicão 

ou para o e-mail rpd@teambaia.pt 

Retirar o consentimento - (art.13º, nº 2, alínea c) do RGPD) 

Pode em qualquer altura exercer o seu direito de retirar o 

consentimento. O exercício desse direito não compromete a 

licitude do tratamento efetuado com base nos consentimentos 
previamente dados. Interesses legítimos - (art.13º, nº 1, alínia d) do RGPD) 

São interesses legítimos da Associação Team Baia, no âmbito da sua 

atividade, desenvolvimento das suas provas e cumprimento dos seus 

estatutos e regulamentos, o tratamento dos dados pessoais prestados 

pelo próprio titular ou pelo seu representante, quando menor, 

mencionados nas finalidades do tratamento de dados pessoais. 

Reclamação à autoridade de controlo - (art.13º, nº 2, alínea d) do 
RGPD) 
Enquanto titular dos dados pessoais, tem o direito de apresentar 

reclamação junto da Comussão Nacional de Proteção de Dados 

(CNPD), autoridade de controlo em Portugal. 

Destinatários de dados pessoais - (art.13º, nº 1, alínea e) do RGPD) 
Comunicação de dados pessoais - (art.13º, nº 2, alínea e) do 
RGPD) 

Para efeitos de inscrição em   provas   serão transferidos   para a 

Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting dados pessoais, 

nomeadamente: nome, sexo, data de nascimento, nº de licença, 

nacionalidades, e-mail e telemóvel. 

A comunicação e fornecimento dos dados pessoais é um requisito 

necessário para se tornar sócio. O não preenchimento dos campos 

assinalados como obrigatórios tem por consequência a 

impossibilidade de se tornar sócio. 

Política de Privacidade 

A Política de Privacidade da Associação Team Baia está disponível para consulta no endereço http://teambaia.pt/a-associacao/privacy 

ASSINATURA* 
 

Declaro que as informações que preenchi nesta Ficha de Sócio são verdadeiras e que tomei 

conhecimento das condições constantes na presente ficha. 

/ 
 

  /  

   D ata Assinatura conforme Cartão de Cidadão 

Sede: Rua da Bouça, nº 215 ▪ 4760-433 U. F. Gondifelos, Cavalões e Outiz - V. N. FAMALICÃO ▪ NIC 510 863 000 ▪ geral@teambaia.pt 
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