
CÓDIGO-POSTAL:             -                                                            NIF: 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: 

EVENTO: 

NOME:

MORADA:

CÓDIGO-POSTAL:          -              LOCALIDADE | PAÍS:

TELEFONE:                        TELEMÓVEL:                        E-MAIL: 

SEXO: M     F           DATA DE NASCIMENTO:        /      /          NATURALIDADE:                                                   

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS (opcional): 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO(opcional): 

PROFISSÃO (opcional): 

NOME:

MORADA:

DADOS PARA FATURAÇÃO

COMO TEVE CONHECIMENTO DESTE EVENTO?

WEBSITE CESPU      REDES SOCIAIS       AMIGOS       MEDIA         OUTRO:

DOCUMENTOS A ENTREGAR:
FICHA DE INSCRIÇÃO              CÓPIA Cartão Aluno (aoenas se aplica a alunos)
COMPROVATIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA O NIB 0033.0000.00048634338.29, no valor da candidatura 

CESPU - Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário, CRL
CESPU Formação

Rua Central de Gandra, 1317 4585-116 GANDRA - PAREDES
T: 224157174/06 | e: info@formacao.cespu.pt | w: www.cespu.pt

FICHA DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO



CONSENTIMENTO PARA OUTRAS FINALIDADES DE TRATAMENTO DE DADOS

CESPU - Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário, CRL
CESPU Formação

Rua Central de Gandra, 1317 4585-116 GANDRA - PAREDES
T: 224157174/06 | e: info@formacao.cespu.pt | w: www.cespu.pt

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

INFORMAÇÃO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS

A CESPU FORMAÇÃO S.A., Pessoa Colectiva n.º 505 164 523, com sede na  Rua Central de Gandra nº 1317, Distrito: 
Porto, Concelho: Paredes, Freguesia: Gandra , Código Postal 4585 - 116 Gandra PRD , e-mail: info@formacao.cespu.pt, 
enquanto responsável pelo tratamento de dados pessoais, está comprometida em proteger e assegurar a privacidade 
e confidencialidade dos elementos informativos que trata.
A CESPU Formação S.A., dispõe de um Encarregado de Protecção de dados que poderá contactar através do e-mail 
protecao.dados@cespu.pt.
Neste âmbito, os seus dados serão tratados para a inscrição e participação em evento, nomeadamente para efeitos 
de emissão de fatura, assim o tratamento dos seus dados é lícito, uma vez que é necessário para o cumprimento de 
uma obrigação jurídica (Art. 6º, nº1, aliena c) do RGPD).
Os dados tratados para a finalidade supra mencionada pertencem à categoria de dados de identificação, de dados de 
facturação, dados bancários.
A conservação dos dados será efectuada conforme a respectiva determinação legal. Os dados não serão transferidos, 
excepto sob obrigação legal.
Enquanto titular de dados tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso aos dados pessoais que 
lhe digam respeito, bem como o direito à sua rectificação, apagamento, limitação, portabilidade, bem como o direito 
de se opor ao seu tratamento, verificadas todas as condições legalmente previstas, e através do e-mail protecao.
dados@cespu.pt.
Assiste-lhe ainda, o direito a apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), 
caso entenda que o tratamento dos dados viola o regime legal em vigor.
Pode consultar informação adicional, através de: 
https://www.cespu.pt/Politica_de_Protecao_de_Dados_Pessoais.pdf.

Apenas mediante o seu consentimento (seleccionando a/as opção/opções pretendidas) e tendo em conta a 
informação prestada, os seus dados pessoais poderão ainda ser tratados para:

Envio de comunicações sobre a oferta formativa da CESPU. 
Envio de informações sobre campanhas promovidas pelo grupo CESPU.
Criação e avaliação do seu perfil para efeitos de comunicação personalizada.

Tratamento utilizando: Telemóvel E-mail

Alertamos que só deverá dar o seu consentimento para as finalidades com as quais concorda.
Nos termos da lei, é-lhe garantido o direito de, retirar o consentimento para o tratamento dos dados para as 
finalidades supra referidas, o que não invalida, no entanto, o tratamento dos dados efetuado até essa data com base 
no consentimento previamente concedido. Os dados utilizados serão conservados até retirada do seu consentimento.

Tomei conhecimento, e autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades por mim assinaladas, nos 
termos acima referidos.

,

Realização de inquéritos no âmbito dos procedimentos de acompanhamento ou do sistema de acreditação.
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