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Código de Identificação do Credor: PT67115319 
Nº de Autorização de Débito Direto SEPA: 505483599 

 
  

 

Colaborador: ___________________ 

 

 

                      FICHA DO DOADOR 

DADOS PESSOAIS 

Nome: ________________________________________________________________________   Sexo: ______________________ 

Data de Nascimento: ____________________________   CC:  _________________________  NIF: __________________________ 

Morada: __________________________________________________________________________________________________                                                                                                       

CP: _____________________________    Localidade: __________________________  Profissão: ___________________________    

 Telemóvel: _____________________________ Email: ______________________________________________________________                                               

 
 
     
      
    
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
    
    

 Local: _________________________                  Colaborador: _________________________ 

 ESCLARECIMENTOS 
Declaro para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar, por este 
meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais à CRESCER NA MAIOR – Associação de Intervenção Comunitária, Pessoa Coletiva n.º 505483599, com sede em 
Bairro Quinta do Cabrinha Loja 3 E/F 1300-906 Lisboa. Li e aceito a Política de Privacidade e de Proteção de Dados pessoais e autorizo a CRESCER NA MAIOR – Associação de 
Intervenção Comunitária a: Debitar na minha conta acima indicada, por sistema de débito direto, o valor indicado, até ao dia 2 de cada mês, exceto o primeiro débito que pode ser 
efetuado ao longo do mês de inscrição. Tenho conhecimento que os meus direitos incluem a possibilidade de exigir do meu Banco o reembolso do montante debitado, nos termos e 
condições acordados com o Banco. O reembolso deve ser solicitado até um prazo de oito semanas, a contar da data do débito na conta. A CRESCER NA MAIOR – Associação de 
Intervenção Comunitária apenas poderá alterar o montante e dados contidos nesta ficha, após um contacto e aprovação prévia; Fornecer os meus dados, sem prejuízo da sua 
confidencialidade, assegurando uma utilização em função do objeto social desta empresa e compatível com os fins da recol ha. Os dados transmitidos a CRESCER NA MAIOR – 
Associação de Intervenção Comunitária, são incorporados e tratados num ficheiro da sua responsabilidade, tendo como único fim a gestão dos serviços solicitados pelo  cliente, por 
forma a cumprir as exigências legais aplicáveis. Autorizo o tratamento dos referidos dados e aceito o acesso aos mesmos, pelos colaboradores da CRESCER NA MAIOR – Associação de 
Intervenção Comunitária, que desenvolvam qualquer das atividades necessárias para a prestação e promoção do serviço. Tenho conhecimento que sou livre de fornecer ou não as 
informações solicitadas e de autorizar ou não o seu tratamento, quando submeto um formulário devidamente preenchido.  Tenho conhecimento que esta modalidade de pagamento 
não terá qualquer tipo de encargo para o doador. Confirmo que os dados fornecidos nesta ficha correspondem à minha identidade  e assinatura, não sendo falsificados 
intencionalmente. Tenho conhecimento que tenho o direito de retirar o meu consentimento a qualquer momento, não comprometendo nesse caso, a lic itude do tratamento efetuado 
com base no consentimento previamente dado.  

 
 
 

         ___/____/____ ___________________________________ 

                (Data)                                                                                                                                    (Assinatura conforme registo bancário) 

DADOS BANCÁRIOS 

IBAN: PT50___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___        

 Valor do Donativo Mensal: 8€___ 10€___  15€___  25€___ Outro_____*dedutível em sede de IRS 

Valor do Donativo Anual: 100€___  250€___  500€___  Outro_____*dedutível em sede de IRS                                 x Pagamento recorrente   

Nome: CRESCER NA MAIOR – Associação de Intervenção Comunitária NIF: 505483599  Morada: Bairro Quinta do Cabrinha Loja 3 E/F -  

1300-906 Lisboa - Portugal  

 

 

 


