AKKP

usta

ASSOCIAÇÃO KENKYUKAI KARATE PORTUGAL
Avenida Lidador da Maia –
4425-116 Maia – Portugal

Ed. Municipal s/n - 3ºandar

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO
Maior
Menor

Praticante da Modalidade
Não praticante da Modalidade

FOTO

Dojo (Escola):
Nome _________________________________________________________________________
Morada __________________________________________________

N.º _____________

Código – Postal _______-______

Localidade _____________________________

Nacionalidade _______________

Estado Civil ____________________________

Data de Nascimento ____/____/_______

B.I./C.C. N.º ___________________________

Contribuinte N.º ____________________

Profissão ______________________________

Email: _________________________________________________________________________
Nome do Pai _________________________________

Profissão _________________

Nome da Mãe ________________________________

Profissão _________________

Telefone __________________

Telemóvel _________________

Termo de responsabilidade para admissão de sócio:
Nome do responsável ______________________

Autorização ___________________

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA DIREITOS DE IMAGEM
A A.K.K.P. vem na presente forma solicitar a vossa autorização, para recolha de imagem (fotografia e vídeo) do seu
educando. As imagens e vídeos realizados, servirão unicamente, para fins promocionais da associação e do seu Karate em
geral, bem como em merchandising licenciado pela associação, estando a identidade e privacidade dos atletas assegurada.
ASSINATURA (o responsável se o atleta for menor) ____________________________

CONSENTIMENTOS AO ABRIGO DO RGPD
A AKKP realiza o tratamento dos dados recolhidos no âmbito da gestão de relação associação/ clubes/ praticantes e das
respetivas obrigações legais. Os tratamentos são na sua generalidade realizados de forma manual, contudo podem ser
automáticos (ex.: notificações de eventos, envio de dados para terceiros).
Parte da informação pode ser enviada para terceiros, nomeadamente FNKP (BI, data nascimento, nome), Seguros (BI, data
nascimento, nome) e Clube (todos os dados acima). A AKKP guarda os dados até 3 anos após a filiação na AKKP cessar. O
BI é guardado sem termo de forma a garantir a rastreabilidade de graduações.
Consinto o tratamento dos dados de acordo com as regras supra mencionadas.
Consinto poder ser informado por email de eventos ou outros assuntos de interesse da AKKP
Consinto poder ser contactado por telefone sobre assuntos relativos à prática do Karate
ASSINATURA (o responsável se o atleta for menor) ____________________________

Nº ASSOCIADO
ADMITIDO EM ____/____/________

INSTRUTOR _______________

A DIRECÇÃO ___________

ESTILO __________

MEMBRO:
Federação Nacional de Karate – Portugal (FNK-P)
Liga Portuguesa de Karate Goju-Ryu (LPKG) E Goju-Ryu Karate-Do International (GKI)

