
        PROPOSTA DE SÓCIO 

Dados Pessoais 

Nome Completo: ______________________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________ 

Código Postal: _______ - ______   ________________________________________________ 

 C.C .           B.I.:         nº: _______________________    NIF: __________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/_______       

Profissão: _______________________   Habilitações Literárias: ________________________ 

Contactos 

Telemóvel: ____________________   Telefone: ____________________ 

E-mail: _____________________________________________________ 

Quota Anual: 24,00€ (vinte e quatro euros) para propostas apresentadas em janeiro.  Para propostas 
entre fevereiro e dezembro, o equivalente a 2,00€ mensais.  

Forma de Pagamento 

Pagamento por transferência bancária.              Pagamento em numerário.  

Banco: Santander - IBAN: PT50 0018 0003 5360 7982 0201 3 

Tratamento de dados pessoais: 

 Os dados pessoais recolhidos, ou outros que nos venha a fornecer, serão tratados de acordo com a legislação aplicável, nomeadamente 
com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). A utilização dos seus dados pessoais carece do seu consentimento, devendo, 
para o efeito, preencher o seguinte formulário:  

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para efeitos de organização, funcionamento administrativo (correspondência 
administrativa, faturação, quotas) e contacto pessoal em assuntos relacionados com a atividade da Associação de Jazz da Madeira – 
Melro Preto, ou em situações de urgência.  

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais, incluindo fotografias e imagens de vídeo, para a divulgação de eventos, documentos, 
formação e informação em geral, relacionada com a Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto. Poderá pedir acesso, correção, 
limitação, apagamento ou portabilidade dos seus dados, retirar o seu consentimento ou solicitar esclarecimentos, através do e-mail: 
geral@ajmmelropreto.pt. A Associação conservará os seus dados durante o tempo necessário para cumprir os fins a que se destinam 
ou até que haja um pedido explícito de retirada de consentimento. 

Observações:  

• A Proposta de Sócio só é considerada após efetivado o pagamento da quota e mediante envio de comprovativo para 
geral@ajmmelropreto.pt com nome completo do proponente. 

• Em caso de danificação ou extravio do Cartão de Sócio, o mesmo tem um custo de 5,00€ (cinco euros) a pagar pelo associado. 
• A Proposta de Sócio(a) deve ser submetida para o e-mail geral@ajmmelropreto.pt ou entregue em mão a um elemento dos corpos 

sociais. 

Funchal, ____ de ____________________ de 20____ 
 

_______________________________________________ 

 

Proposta aprovada na reunião de Direção de ____/____/______Ata nº ____  Sócio nº: ____ 

O Presidente da Direção ____________________________ 


