FICHA DE INSCRIÇÃO
Preencha devidamente a ﬁcha e submeta online e/ou via email cen.inscricoes@psd.pt
NOME*

GÉNERO*

F

DATA DE NASCIMENTO*

BI / CC*

NIF

M
dia

mês

ano

MORADA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

LOCALIDADE

CONCELHO*

DISTRITO*

CONTACTOS:
TELEMÓVEL*

TELEFONE*

CORREIO ELETRÓNICO*

FORMAÇÃO | ATIVIDADE PROFISSIONAL:
NÍVEL DE ENSINO*

Básico

Secundário

Politécnico

Universitário

Licenciatura

Pós-Graduação

Mestrado

Doutoramento

PROFISSÃO PRINCIPAL

CARGO | ESPECIALIDADE

ENTIDADE PATRONAL

SECÇÃO TEMÁTICA | DISTRITO | CONCELHO - EM QUE SE INSCREVE NO CEN:
CONCELHO*

DISTRITO*

SECÇÕES TEMÁTICAS DO CEN
Agricultura

Educação e Desporto

Negócios Estrangeiros

Ambiente e Energia

Ensino Superior, Cultura e Ciência

Reformas do Estado

Assuntos do Mar

Finanças Públicas

Saúde

Defesa Nacional

Infraestruturas e Obras Públicas

Segurança e Proteção Civil

Economia e Empresas

Justiça

Trabalho e Segurança Social

Secção temática em que se inscreve como membro efetivo*
1ª Secção temática em que se inscreve como convidado**
2ª Secção temática em que se inscreve como convidado**

(*) Obrigatório preenchimento, podendo escolher apenas uma secção temática. (**) Preenchimento facultativo, pode escolher até duas secções temáticas.

Rua de São Caetano, 9 - 1249-087 LISBOA | Tel. (351) 213 918 500
E-mail: cen@psd.pt | www.psd.pt | Twitter: https://twitter.com/CEN_PSD

DIREITO DE INFORMAÇÃO
Responsável pelo tratamento: Partido Social Democrata, com sede na Rua de São Caetano 9, 1249-087 Lisboa; tlf: 213 918 500; email: psd@psd.pt; Finalidade do tratamento:
inscrição do militante ou do não militante e gestão da condição de membro no Conselho Estratégico Nacional, cujo fundamento de licitude é o artigo 9.º, n.º 2, alínea d), do
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Podem os dados pessoais do militante ou do não militante membro do Conselho Estratégico Nacional ser objeto de processamento informático e de utilização no âmbito das atividades do Conselho, nos termos dos Estatutos e dos Regulamentos do Partido Social Democrata, com a garantia de
não serem divulgados a outras entidades para outras atividades que não se enquadrem no âmbito das atividades do Partido e, em concreto, do Conselho Estratégico Nacional. Caso se venha a equacionar a cedência de dados a terceiros para uma ﬁnalidade legítima, tal carecerá sempre da obtenção prévia do consentimento do militante ou do
não militante inscrito no Conselho Estratégico Nacional;
Prazo de conservação: os seus dados serão conservados enquanto perdurar a condição de militante ou de membro do Conselho Estratégico Nacional e, no caso de
militantes, caso se aplique alguma norma estatutária ou regulamentar que implique a conservação dos dados para lá desse momento, nomeadamente de ordem disciplinar,
até ao ﬁnal do prazo estatutariamente ou em regulamento previsto para a efetivação dessa norma.
Direitos dos titulares: O titular dos dados pode exercer os seus direitos de acesso, retiﬁcação, oposição, apagamento ou limitação dos seus dados pessoais, nos termos do
RGPD, devendo, para o efeito, remeter o seu pedido, por escrito, para implantacao@psd.pt e jsd@jsd.pt.
Encarregado de Proteção de Dados: Em cumprimento do RGPD, o Encarregado da Proteção de Dados pode ser contactado através do endereço eletrónico epd@psd.pt
Direito de queixa: caso assim o entenda, o titular dos dados tem o direito de apresentar queixa junto da autoridade de controlo nacional, a Comissão Nacional de Proteção
de Dados.

ASSINATURA

DATA

dia

mês
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