
FICHA DE ADESÃO

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

TELEFONE:

E-MAIL:

ATIVIDADE:

NOME DE CONTACTO:

LOCALIDADE: 

WEBSITE: 

Nº DE CONTRIBUINTE:

FUNÇÃO:

Ao preencher esta ficha autorizo que estas informações sejam publicadas no site da APPE

ENTIDADE:
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COMO PREENCHER?

1. Abra o ficheiro no Adobe Acrobat e selecione o campo a preencher.
2. Guarde o ficheiro.
3. Envie para geral@appeportugal.pt



FICHA DE ADESÃO

NOME:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDADE:

NOME DE CONTATO:

FUNÇÃO:

TELEFONE GERAL: 

WEBSITE: 

EMAIL:
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PARQUES EMPRESARIAIS SOB GESTÃO 
(Preencher este bloco um para cada parque sob gestão)



FICHA DE ADESÃO

NOME:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDADE:

NOME DE CONTATO:

FUNÇÃO:

TELEFONE GERAL: 

WEBSITE: 

EMAIL:
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OFFICE SPACES, INCUBADORAS
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DADOS PARA PAGAMENTO

ASSINATURA
Local e Data:

Nome:

Assinatura / carimbo da entidade:

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 

BIC: 
CGDIPTPL

IBAN: 
PT50 0035 0063 00107899 930 15

TITULAR DA CONTA: 
APPE - Associação Portuguesa de Parques Empresariais  

CHEQUE À ORDEM DE: 

APPE - Associação Portuguesa de Parques Empresariais  



RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
Denominação/Nome
APPE – Associação Portuguesa de Parques Empresariais
NIPC
516480618
Atividade desenvolvida
Cooperação entre as entidades gestoras das Áreas de Localização
Empresarial e dos Parques Empresariais situados em Portugal Continental e nas Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores, tendo em vista a necessidade de fixar investimento 
nacional e estrangeiro no país, no cumprimento das boas práticas de gestão territorial
e ambiental, beneficiando de ações e vetores de atuação comuns, de sinergias e recursos 
conjuntos, promovendo a eficiência do investimento público e privado.

Morada
Edifício ZILS, Monte Feio

Código Postal
7520-064 Sines

Telefone
213 827 750

mail
geral@appeportugal.pt

DADOS TRATADOS
Dados Genéricos:
Lista de dados tratados
- Identificação dos titulares (Nome, NIF)
- Contactos dos titulares (n.º de telefone, e-mail, morada) e informações complementares
- Contactos da entidade

FINALIDADES DO TRATAMENTO
- Gestão dos associados da APPE;
- Divulgação no site da APPE;
- Comunicação de novos eventos ou serviços;
- Prestação de apoio técnico e informação relativa aos conteúdos do site;
- Comunicações de marketing (comercialização direta), com base em interesses legítimos

da APPE;
- Divulgação de eventos promovidos e organizados pela APPE, ou em que esta participe.
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POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS



4. FUNDAMENTO DO TRATAMENTO
Consentimento; Relação Contratual; Interesses próprios do Responsável (divulgação
dos seus eventos, ou serviços) prestados ou organizados pelo responsável ou por terceiros.

5. COMUNICAÇÃO DE DADOS A TERCEIROS
Dados Transferidos:
- Identidade dos titulares;
- Contactos;
- Identificação da entidade e área do negócio da entidade.

Finalidade do Tratamento
Divulgação no site da APPE. Promoção de eventos de terceiros, organizados ou promovidos    
pelo responsável. Promoção de contactos de entidade de determinada área relacionada 
com a da entidade onde o titular dos dados trabalha.

6. FLUXOS INTERNACIONAIS DE DADOS
Os seus dados pessoais não serão transmitidos para fora da União Europeia sem o seu explícito
consentimento.

7. PRAZO MÁXIMO DE CONSERVAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Durante o período em que é associada e após esse período apenas para o efeito
de comunicações diretas até oposição.

8. EXERCÍCIO DE DIREITOS
Exercício de Direito de Acesso e de Portabilidade
Poderá obter junto dos nossos serviços um recapitulativo dos seus dados pessoais
e que se encontrem na nossa posse.
De notar que lhe será solicitado que justifique a sua identidade por forma a obter essas
informações. Caso pretenda que as mesmas lhe sejam enviadas por correio as despesas
inerentes a esse envio, ser-lhe-ão imputadas.
Exercício do Direito de Retificação e Esquecimento
Poderá em qualquer altura modificar ou completar os seus dados. Da mesma forma, poderá
solicitar a anulação dos mesmos dentro dos limites da conformidade e da legislação em vigor
Exercício do Direito de Limitação de tratamento e Direito de Oposição
Poderá em qualquer altura exercer o seu direito de limitação de tratamento, assim como o direito
de oposição, bastando para isso que se dirija aos nossos serviços
Para exercer o seu direito de queixa junto da CNPD:
Morada: Edifício ZILS, Monte Feio, 7520-064 SINES
Tel: 213 827 750
E-mail: geral@appeportugal.pt
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POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS
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