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ANEXO A - REQUERIMENTO FILIAÇÃO

Época Desportiva

REQUERIMENTO DE FILIAÇÃO
PRAZO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2022
O filiado ___________________________________________________________________________________________ ,
pertence à categoria: (*) - (Indicar com "X" somente a categoria superior em que o Clube participa).
COMPETIÇÕES
ASSINALAR COM X

ASSINALAR COM X

I LIGA

2ª DISTRITAL SÉNIOR

II LIGA

FUTEBOL MASTERS

LIGA 3

FUTEBOL FORMAÇÃO - F11 / F9 / F7

CAMPEONATO DE PORTUGAL

FUTEBOL FEMININO (NAC. / DIST. - F11 / F9 / F7

ELITE PRÓ-NACIONAL

LIGA A.F. PORTO "CARLOS ALBERTO"

DIVISÃO DE HONRA

RECREAÇÃO E LAZER / OUTRAS

1ª DISTRITAL SÉNIOR

Representado pelos abaixo assinados, vem requerer à Exma. Direcção da Associação de Futebol do Porto, a sua filiação para
a época de 2022/2023.
Considera-se esta Colectividade, entretanto e desde já obrigada a acatar, respeitar e fazer respeitar, todas as disposições
estatutárias e regulamentares vigentes e outras que, porventura, venham a ser aprovadas em Assembleias-gerais ou pelos
Organismos Superiores.

Pel’A DIREÇÃO DO CLUBE

Data

Nota: A Associação de Futebol do Porto (AFP), é responsável pelo tratamento dos dados pessoais fornecidos no presente formulário, salvo daqueles que já forem do domínio público. Os dados pessoais recolhidos, nomeadamente, nome da pessoa de contato do clube/
sociedade desportiva, função, telefone e e-mail, destinam-se exclusivamente a dar cumprimento às exigências regulamentares da Prova/Competição. A AFP designou um Encarregado de Proteção de Dados (EPD), que pode ser contactado através dos seguintes endereços:
protecaodados@afporto.pt ou, por carta, para o endereço Rua António Pinto Machado, nº 92 a 106, 4100-068 Porto. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, oposição ou eliminação dos seus dados pessoais. O pedido deverá ser endereçado por email ou via postal ao EPD ou através do formulário de contato disponível em: https://afporto.pt/contactos/. Os seus dados não são transmitidos a Terceiros, salvo para dar cumprimento à finalidade para a qual foram prestados, nomeadamente a todas as entidades que, direta
ou indiretamente, estejam envolvidas na gestão da Prova/Competição. O período de tempo durante o qual os seus dados pessoais são conservados é o necessário à finalidade para a qual serão tratados, exceto se, por imposição legal ou regulamentar, seja necessário a
conservação por período superior. Caso necessite, poderá, ainda, apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ou outra entidade de controlo competente. Para obter mais informações, consulte a nossa política de privacidade da AFP
em: https://afporto.pt/.
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