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Declaração de Recolha de Dados Pessoais da SFRAA 
(Cobrança de Quotizações e Contactos dos Associados) 

 
A SFRAA-Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora, NIF 
501412506, doravante designada por SFRAA, é uma pessoa colectiva sem fins lucrativos. A 
presente declaração destina-se ao tratamento de dados pessoais relativamente à cobrança de 
quotizações e aos contactos dos associados. 

 
1. Finalidade do tratamento 
A cobrança de quotizações e contactos com os associados no âmbito da actividade prevista 
nos seus estatutos. 
2. Categorias de titulares 
Os associados. 
3. Categorias de dados pessoais·    
Para a finalidade acima referida, a SFRAA pode recolher e tratar os seguintes dados pessoais:  

 Dados de identificação: nome, data de nascimento, número de contribuinte, morada, 
número de telefone, endereço electrónico e fotografia; 

 Caso o titular dos dados seja menor ou interdito, é necessária autorização de quem 
exerce o poder paternal; 

 Outros dados: valor da quota, informações bancárias, categoria e cargo exercido do 
associado. 

A recolha de algumas categorias de dados é obrigatória na realização da atividade, outras 
facultativas na base da decisão voluntária do titular de dados.  
4. Destinatários dos dados 
São destinatários dos dados: 

1. As entidades a quem os dados devam ser comunicados por força de disposição legal ou 
estatutária; 

2. As instituições bancárias para efeitos de pagamento das respectivas quotas. 
5. Direitos de titulares 
Os titulares gozam, em conformidade com a lei, dos direitos de informação, de acesso, de 
rectificação, de apagamento e de oposição. Para o exercício dos direitos, têm de apresentar, 
por escrito, o pedido ao responsável da SFRAA. 
6. Tempo de conservação de dados 
Os dados pessoais são conservados apenas durante o período de tempo necessário de acordo 
com as finalidades para as quais os dados foram requeridos, cumprindo a SFRAA, sempre que 
aplicável, os prazos de conservação legalmente estabelecidos.  
 

Tomei conhecimento, e aceito os termos acima previstos ao abrigo da Lei de protecção de 

dados. 

 

 

 

 

Data     ___/___/___    

                                                                          Assinaturas: 

O titular de dados        _________________________________          

                                                                          O representante           ________________________________ 

 


