All’ACCADEMIA TEMPLARE–TEMPLAR ACADEMY
Viale Regina Margherita, 140
00198 Roma
(ITALY)

ASSUNTO: Pedido de adesão da Associação de Promoção Social da Accademia
Templare-Templar Academy

O/Eu, abaixo assinado/a ........................................................ , Born/a em ...........................
de ......................................................................... (......), CF: ...............................................,
nacionalidade ...................................... , Residente na Rua/Praça
............................................................................. , N° ........ , CEP ..............,
Cidade ............................................................... (......), Tel Abitaz. Não. ...............................
Célula .................................., E-mail ....................................................................................
Educação ...............................................................................................................................
Profissão .......................................................................................................,
PEDIDOS
para ser admitido na Associação de promoção Accademia Templare-Templar Academy,
a fim de participar ativamente e de forma rentável, de acordo com as normas
estabelecidas pelo Estatuto da Associação, nos eventos organizados pelo mesmo em sua
capacidade de:

□
□

Membro Associado (*)
Membro Coadjuvante (*)
ANEXO

•
•
•
•

une cópia do seu curriculum vitae, assinado na parte inferior;
fotocópia legível do documento de identidade;
2 fotografias a cores, tamanho passaporte;
consentimento ao tratamento de dados pessoais e informações nos termos do art.
13 D. Decreto n ° 196/2006, assinado na parte inferior.
COMPROMETE

pagar a taxa estabelecida pelo Conselho Acadêmico da Accademia Templare-Templar
Academy, que para o ano de 2015 foi de € 50.00 (EUR fifty/00), por transferência para o
banco c/c n ° 0853126 (IBAN: IT56Y 05728 03201 66557 0853126; SWIFT: BPVI IT
21665), intitulada Accademia Templare-Templar Academy, ou na forma que será
comunicada à Associação através do envio de uma cópia do recibo de pagamento.
DECLARA
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1.
2.

3.

4.

5.

eles não pertencem a qualquer associação que servem a propósitos anti-social ou
que possam de alguma forma estar relacionado com o crime organizado;
ter nenhuma condenação penal transitado em julgado culpado por crimes, para não
estar ciente da existência, às suas próprias custas, investigações criminais e não de
qualquer maneira ser processados por crimes não culpáveis;
não manter relações, incluindo pessoal, com assuntos de que tenha conhecimento de
que eles estão envolvidos em atividades ilegais ou em associações dedicadas ao
crime;
estar ciente de que a Accademia Templare Academy-Templar Associação condena
todas as atividades, aproveitando as relações de amizade e solidariedade entre os
membros, determinar qualquer desvio na mesma direção nos negócios e / ou político;
estar ciente de que, nos termos do art. 13 do Decreto Legislativo nº. 196/2003 sobre a
protecção da privacidade, a Accademia Templare- Templar Academy pode usar os
dados contidos nesta parte auto-declaração e para os efeitos previstos nos artigos da
própria Associação.
PROXY

Associação Accademia Templare-Templar Academy de realizar, a qualquer momento,
verifica para garantir a precisão das informações fornecidas acima. Em caso de
comprovada falsa declaração, o pedido será indeferido, overo, se a falsidade das
declarações ou a documentação deve emergir após a aceitação do pedido será lançado
contornar procedimentos previstos pela Associação 8º do Estatuto.
Em testemunho de que.
Data ...................................
........................................................
(Assinatura)

(*)
• “Membro Associado”: aqueles que aderir à Associação, após a constituição do
mesmo.
• "Membro Coadjuvante": são os membros que querem contribuir com doações e/ou
contribuições para a realização dos objectivos da Associação;
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All’ACCADEMIA TEMPLARE–TEMPLAR ACADEMY
Viale Regina Margherita, 140
00198 Roma
(ITALY)

ASSUNTO: Autorização para o tratamento de dados pessoais para a elaboração do
Anuário dos membros da Accademia Templare-Templar Academy.

O abaixo-assinado .......................................................... (CF: ............................................),
residente em ........................................... (......), CEP: ....................... ,
Street ..................................................................................., nº ...... , afirma ter recebido
informações nos termos do art. 13 D. Leg.vo. 30 junho de 2003, nº 196, em especial com
referência aos direitos reconhecidos pela arte de mim. 7 D. Decreto n° 196/2003, e,
portanto,

□

consentimentos

□

nega consentimento

ao tratamento de dados pessoais listados abaixo, na forma e para os fins indicados na
informação em si, e estritamente ligado e instrumental para a elaboração e divulgação
anuário dos membros da Accademia Templare-Templar Academy.
•
•
•
•
•

Nome e apelido;
Local e data de nascimento;
Residência (endereço, telefone e internet);
Profissão;
Qualquer acusação de que, no futuro, deve desempenhar no Accademia
Templare-Templar Academy.

Data: .....................

Assinatura: ........................................ .
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Recinto
INFORMAÇÕES NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO LEGISLATIVO DECRETO
n° 196/2003
O D. Leg.vo 30 Junho 2003, n° 196, "Código em matéria de protecção de dados pessoais", prevê
a protecção das pessoas e outros assuntos referentes ao tratamento de dados pessoais.
De acordo com a lei, o tratamento adequado deve ser baseada em princípios de exatidão,
legalidade, transparência e proteção de sua privacidade e seus direitos.
De acordo com o artigo 13 da D. Leg.vo 30 Junho 2003, n° 196, a associação de promoção
sociais Accademia Templare-Templar Academy é obrigada a fornecer algumas informações
sobre o uso de dados pessoais fornecidos por você ou de outra forma adquirida por nós no futuro,
durante o duração da relação de associação.
1. AIMS E REGRAS DE TRATAMENTO QUE SE DESTINAM PARA OS DADOS
O processamento dos dados fornecidos por você e por que ele deu o seu consentimento,
realizada por meio de manual, computador e dados, com uma lógica estritamente relacionados
com as finalidades e os métodos de preparação e divulgação dos membros da Accademia
Templare anuário Templar Academy. Os dados serão processados de acordo com as normas
estabelecidas por lei, mesmo em caso de qualquer comunicação a terceiros, os dados coletados
serão armazenados e processados em qualquer caso, o período de sua participação no
Accademia Templare-Templar Academy. O tratamento dos dados referidos no presente política
não se aplica às categorias de dados a chamada "sensíveis".
2.

NATUREZA OBRIGATÓRIA DE DADOS E CONSEQUÊNCIAS DO INCUPRIMENTO PARA
RESPONDER.
Os dados que você forneceu é obrigatória para a elaboração e divulgação dos membros da
Accademia Templare anuário Templar Academy. A falta de aceitação, ea conseqüente falta de
consentir com os dados, envolve a não inclusão de seus dados no diretório mencionado acima.
3. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Seus dados podem ser divulgadas a outros membros da Accademia Templare-Templar
Academy, e, possivelmente, a terceiros interessados no conhecimento dos objectivos, propósitos
e atividades realizadas pelo Accademia Templare-Templar Academy própria.
4. DIREITOS DOS INTERESSADO
Artigo 7º da Lei Leg.vo 30 Junho 2003, n° 196, dá, como parte interessada, os seguintes direitos:
a) obter a confirmação da existência de seus dados pessoais, mesmo que ainda não
registrado e sua comunicação de forma inteligível;
b) a origem dos dados pessoais, os propósitos e os métodos de seu tratamento, a lógica
aplicada em caso de tratamento com o auxílio de instrumentos eletrônicos, os dados de
identificação do proprietário, gerente e as pessoas ou categorias de pessoas às quais os
dados podem ser comunicados ou que possam aprender sobre eles como responsável, ou
carga.
c) para obter a actualização, rectificação ou integração de dados, o seu cancelamento, a
transformação em forma anônima ou o bloqueio dos dados tratados em violação da lei
como evidência de que tais operações foram levados ao conhecimento de quaisquer
pessoas que os dados foram comunicados ou difundidos.
d) o objeto para o tratamento dos seus dados pessoais por razões justificadas ou no caso em
que eles são usados para o envio de material de propaganda, marketing direto ou para a
realização de pesquisas de mercado.
5. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
Titular do tratamento dos seus dados é a Associação Accademia Templare-Templar Academy,
com sede em Roma, Viale Regina Margherita, 140, na pessoa de seu representante legal pro
tempore, que está domiciliado na sede da Associação, a quem você pode recorrer para fazer valer
os seus direitos, tal como previsto pela 'Art. 7 D. Leg.vo 30 Junho 2003, n° 196.
*******

