Associação Futebol de Lisboa

Ficha de Inscrição para Ação de Formação Contínua
Da Formação ao Futebol Sénior
24 de Fevereiro de 2020 - Palácio dos Marqueses da Praia, Loures

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DE TODOS OS CAMPOS
Nome :
Morada :
Localidade :
Código Postal :
E-mail :

UEFA C

Telemóvel :

UEFA B

Grau de Treinador :

UEFA A

B.I. / CC n.º :

UEFA PRO

Data de Nascimento :

Nº de TPTD :

Nº Contribuinte :

Modalidade :

Futebol
Futsal

Clube :
1 - Documentos Obrigatórios: - Documento de identificação;
- Título Profissional de Treinador de Desporto - TPTD

Este formulário de inscrição deve ser obrigatoriamente preenchido em computador,
em formato "PDF", e enviado conjuntamente com os documentos obrigatórios para
coordenador.tecnico@afl.pt
2 - A Ação tem inscrições limitadas, a inscrição será validada aquando da receção da inscrição, por
parte dos serviços da Associação de Futebol de Lisboa e, deverá ser enviada até dia 19 de Fevereiro de 2020.
Custos de Participação: - Gratuita para Treinadores inscritos na AF Lisboa na presente Época Desportiva
- 10,00 euros para outros Treinadores

NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE

Os dados pessoais recolhidos neste formulário serão tratados pela Associação de Futebol de Lisboa, para efeitos de inscrição em curso de formação ou competições
desportivas organizadas pela AFL / FPF ou por si delegadas. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, anulação, oposição ou eliminação dos
seus dados pessoais, nos casos legalmente admitidos, incluindo a revogação do consentimento, quando haja lugar. Para tal, deverá enviar um pedido à respetiva AFL
através do envio de uma comunicação, selecionando o assunto “Dados Pessoais” para o seguinte e-mail dpo@afl.pt . A recolha e processamento dos dados pessoais não
excederá as finalidades acima referidas, que englobam para além da obrigação legal de identificação do candidato / treinador ou outro agente desportivo para efeitos de
participação em competições desportivas, o processamento automático de dados, incluindo a definição de perfis, para efeitos de tomada de decisões que fomentem o
desenvolvimento da atividade física e do desporto, e a sua publicação no portal da AFL / FPF para arquivo de interesse público. O não fornecimento destes dados
inviabiliza a inscrição na respetiva época desportiva. Os seus dados pessoais não serão partilhados com Terceiros, a não ser mediante o seu consentimento ou do seu
representante legal, ou quando exigido por lei ou para responder ao processo legal. Para obter mais informações, consulte a política de privacidade da AFL.

Data

Local

