FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES
1.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME:______________________________________________________________________________________________
MORADA:____________________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: ______________________CONCELHO: ______________________DISTRITO: _______________________
CONTACTO TELEFÓNICO: ________________________________E-MAIL: _________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (BI/CC): ________________________VALIDADE__________________________________
DATA DE NASCIMENTO: __________________________ LOCAL DE NASCIMENTO: __________________________________
PAÍS: ___________________________________ NACIONALIDADE: _____________________________________________
NIF: _____________________________________Nº CARTA DE CONDUÇÃO_______________________________________

Os dados recolhidos impõem ao Responsável do Tratamento o fornecimento das informações constantes do artigo 14º do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), as quais se consideram prestadas pela leitura do presente documento.
1- Os seus dados serão tratados por A. & .J. Orvalho – Escola Condução, Lda., que deverá ser contactado, caso seja necessário,
através do seguinte endereço de email: geral@escolaconducaovilalusitano.com.

2- Informamos que, de acordo com as disposições do Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados de 27 de abril de 2016, os
seus dados pessoais serão incorporados num sistema de processamento de dados (Dados para Gestão de Clientes e Faturação) cuja
finalidade é a gestão dos dados dos clientes e da faturação (arquivo de dados dos clientes e da documentação relativa a faturação) e
ainda que os seus dados podem ser transferidos para terceiros, nomeadamente empresas por nós contratadas para a prestação de
serviços (Contabilidade, Informática, entre outras), tendo como fundamento jurídico a execução de um contrato na qual é parte pelo
que o seu tratamento é lícito nos termos do artigo 6º/nº 1/alínea b) do RGPD. Os dados pessoais também são transferidos para efeitos
de cumprimento das obrigações jurídicas de comunicação ao IMT, I.P. e ao centro de exames (para emissão/requerimento de licenças
de exame e registo de aulas) para onde requer as provas de exame, nos termos e para os efeitos do disposto na lei aplicável.

3- Informamos que dispõe do direito de solicitar ao Responsável pelo Tratamento o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito,
bem como a sua retificação ou o seu apagamento e a limitação do tratamento no que diz respeito ao titular dos dados, ou do direito
de se opor ao tratamento. É-lhe ainda concedido direito à portabilidade dos dados, podendo para o efeito solicitar o documento
específico para o exercício desse direito. Mais informamos que pode retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer
altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado (exceto quando o exercício
desse direito colida com uma imposição legal). Caso considere ter sido violado o RGPD, poderá apresentar reclamação à autoridade
de controlo competente e, em qualquer caso, tem o direito de conhecer a existência de uma eventual violação de dados.

4- Os dados pessoais na posse da A. & J. Orvalho – Escola de Condução, Lda. serão conservados durante o período de tempo em
que se mantenha a finalidade que motivou a sua recolha e em cumprimento das disposições legais previstas na legislação aplicável
e em vigor, sendo eliminados após o término do período obrigatório de conservação.

5- Se os dados pessoais, considerados indispensáveis, não forem fornecidos pelos Clientes ou se revelarem insuficientes, incorretos
ou desatualizados, a nossa empresa não poderá prestar o(s) Serviço(s) Contratado(s).
Para fins de comunicação empresarial, a A. & J. Orvalho – Escola de Condução, Lda. poderá utilizar os seus dados, nomeadamente
o contacto telefónico e endereço de correio eletrónico, para lhe facultar informações promocionais.

Autorizo a utilização dos meus dados para fins de marketing
Não autorizo a utilização dos meus dados para fins de marketing

Para fins promocionais, a Empresa A. & J. Orvalho, Escola de Condução Lda, pode proceder à divulgação de registos de imagens
alusivos ao término do processo de aprendizagem da Condução, nomeadamente publicação de foto dos alunos e do instrutor, nas redes
sociais, no dia do exame final.

Autorizo a utilização de imagens para fins promocionais
Não autorizo a utilização de imagens para fins promocionais

Ao assinar este documento, declara que dá o seu consentimento para a recolha dos seus dados pessoais e que foi informado dos
direitos de acesso aos mesmos, podendo apresentar reclamações à entidade fiscalizadora - Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD) – perante qualquer violação. Estes direitos, bem como a cópia completa da nossa Política de Privacidade, podem ser
exercidos/solicitados por email (geral@escolaconducaovilalusitano.com) ou diretamente nos nossos escritórios (Morada: Alameda
D. João III, Nascente, nº 13, 7005-133, Évora).

Local e data: __________________________, _______ de ____________________ de ______

Assinatura:__________________________________________________________________

