
       Sócio Aderente (Nº 3 do artº.3º do Estatutos – ISENTO DE QUOTA) (**)

       Sócio Efetivo (Nº 2 do artº.3º do Estatutos – QUOTA mínimo 10,00 €/ano) (***)

Nome: 

Morada:

Código Postal:

Data de Nascimento:    Profissão: 

BI/CC:      NIF:    

E-mail:      Telefone:

(***) Transferi para o NIB 0033.0000.45333196672.05, e junto comprovativo, a quantia de €    

(mínimo € 10,00/ano) relativa à quota do ano em curso e fico a aguardar o respetivo recibo.

Tomei conhecimento do RGPD (****) e autorizo a recolha e tratamento dos dados pessoais fornecidos exclusiva-

mente para uso do FAPAS.

 

Assinatura: 

Data:

(*) O FAPAS é uma organização não governamental de ambiente, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, constituída em 1990 por cidadãos com 
longa experiência no domínio da conservação da Natureza, vocacionada para a promoção de ações que visam a conservação ativa da biodiversida-
de e dos ecossistemas.
Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens.
Rua das Alheiras, 960, 4415-154 Pedroso (Vila Nova de Gaia)
www.fapas.pt
fapas@fapas.pt
NIF 502 732 202 – CAE 94992

(**) ARTº. 3º DOS ESTATUTOS DO FAPAS - SÓCIOS
A associação terá um número ilimitado de sócios, que se distribuirão pelas seguintes categorias: fundadores, efetivos e aderentes.
3. São sócios aderentes os que se inscrevam como tal.
a) Os sócios aderentes estão isentos de pagamento de quota;
b) Os sócios aderentes gozam o direito de participar nas atividades da associação, nas condições a fixar pela direção, e de receber informação via 
informática sobre as atividades.
c) Os sócios aderentes obrigam-se a respeitar os princípios da associação e da conservação da natureza e da biodiversidade.

(****) RGPD (REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS - EU 2016/679) 
Os dados pessoais aqui recolhidos, para efeito de envio de informações e (no caso dos sócios efetivos)  quotização, serão guardados enquanto a 
relação de associado se mantiver. Se pretender que os dados sejam corrigidos, restringidos ou eliminados, deve contactar o FAPAS, via email, para 
fapas@fapas.pt, ou através de carta registada para a morada acima indicada.

Registado em                       20         , sob o nº                           , por 

Pretendo inscrever-me como associado do FAPAS - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens (*), 
na modalidade de:
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