Comércio Electrónico
Proposta de Inscrição
Identificação do Sócio
Firma / Designação Social
Morada
Código Postal		

Localidade		

Concelho Distrito

NIPC 		

Telefone 		

Fax				

E-mail		

Website

Insígnia 				Ano início da actividade
Capital Social 		

Data celebração escritura

Tipo de sociedade 				CAE
Ramo de Actividade

Alimentar

Têxtil / Calçado

Assinale a sua opção com um X

Casa / Decoração

Mobiliário / DIY

Electr. de Consumo / IT

Outros

Nº Trabalhadores

Actual 		

Ano anterior

Vol. Negócios (milhares €) - Ano anterior

IVA não incluído 		

IVA incluído

Indicadores

Responsáveis
Presidente / Dir. Geral

Nome			

		E-mail 				
Tel
Director Financeiro		

Nome			

		E-mail 				
Tel
Director R.H.		

Nome			

		E-mail 				
Tel
Director Comercial		

Nome			

		E-mail 				
Tel
Representante legal junto da APED

Nome			

		E-mail 				
Tel

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:
1 - Os dados pessoais recolhidos no presente formulário serão objeto de tratamento pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (adiante, “APED”), com NIPC 501313974
e sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 23, 3.º, 1250-008 Lisboa, para a finalidade de dar seguimento à proposta de inscrição enquanto Associado da mesma e proceder à sua
admissão, sendo ainda utilizados para o que resulte da normal execução da relação jurídica estabelecida entre as partes, com fundamento nos interesses legítimos prosseguidos
pelo Sócio e pela APED, inerentes à qualidade que aquele visa assumir enquanto Associado desta.
2 - Os dados pessoais recolhidos serão conservados enquanto vigore a relação de Associado com a APED e enquanto os titulares dos dados mantenham a qualidade indicada no
formulário, sem prejuízo de, em caso de termo da mesma serem conservados durante o prazo de 2 anos e dos períodos de prescrição previstos na legislação e/ou até trânsito
em julgado de decisão judicial em caso de litígio.
3 - Os dados pessoais recolhidos são de preenchimento obrigatório para podermos dar seguimento à inscrição, pelo que, sem estes dados não poderemos realizar o seu pedido.
4 - O Sócio deverá informar a APED de qualquer alteração relativa aos dados pessoais recolhidos, atualizando-os, sendo ainda responsável por informar a APED de quaisquer
alterações relativas à qualidade dos titulares de dados indicados no formulário.
5 - Os dados em questão não serão utilizados para nenhuma outra finalidade que seja informado previamente e, quando necessário recolhido o consentimento dos titulares.
6 - A APED poderá comunicar os dados pessoais identificados ao(s) seu(s) prestador(es) de serviços para cumprimento das finalidades descritas.
7 - O titular dos dados poderá exercer os seus direitos previstos na legislação (acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição, portabilidade) através de contacto escrito para o
e-mail geral@aped.pt sem prejuízo do direito a apresentar reclamação à autoridade de controlo competente (CNPD).

,

de

de 20

Assinatura

de

de 20

Assinatura

(A preencher pela APED)

Aprovado na Reunião
de Direcção do dia
Enviar para alexandra@aped.pt 
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