
 

CLUBE DA EVANGELIZAÇÃO - BENFEITOR 

Formulário | Inscrição e Alteração 

 

 

 

NOME COMPLETO: 

MORADA:  

LOCALIDADE: C.POSTAL: EMAIL: 

TEL: TLM: DATA NASCIMENTO:            /       / 

 

 
NIF: 

 
Nº Benfeitor:  

Como acompanha a Canção Nova? 
 

 

 

Diga-nos como deseja ajudar a Canção Nova 
 

FORMA DE CONTRIBUIÇÃO  

 

 

 

Dia p/ Débito:  Montante: 

Banco: Agência: 

IBAN: PT50 

Autorizo o pagamento por DÉBITO DIRETO a Comunidade Canção Nova, do montante acima indicado, de               
acordo com os dados da minha conta bancária, anteriormente referidos neste formulário. 
 
 
 
ASSINATURA: _________________________________________________________________________________________________ 

(Assinatura conforme encontra-se no Banco ou Documento de Identificação) 
 

 
        ____________________, _____/_____/ ________  

 

(a preencher pela Canção Nova) 

Entidade: Nº Autorização: 
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CLUBE DA EVANGELIZAÇÃO - BENFEITOR 

Formulário | Inscrição e Alteração 

 

TRATAMENTO DOS DADOS - CONSENTIMENTOS 
 
Todos os itens são de preenchimento obrigatório: 

      

Aceito que os meus dados pessoais sejam objeto de tratamento pela           
Comunidade Canção Nova e seus subcontratantes, para fins de         
processamento das minhas  doações voluntárias identificáveis. 

 

a. Aceito que os meus dados pessoais sejam objeto de tratamento pela Comunidade Canção Nova e seus                
subcontratantes para fins de comunicações referentes ao processamento de doações voluntárias           
identificáveis. 

Aceito, de acordo com o item acima 
descrito (a.) receber informação via 

e-mail. 
 

 

Aceito, de acordo com o item acima 
descrito (a.) receber informação via 

SMS. 
 

 

Aceito, de acordo com o item acima 
descrito (a.) receber informação via 

chamadas telefônicas. 
 

 

 

b. Aceito que os meus dados pessoais sejam objeto de tratamento pela Comunidade Canção Nova e seus                 
subcontratantes, para fins de envio de correspondência para a minha morada. 

Aceito,de acordo com o item acima 
descrito (b.) receber correspondência 

com a REVISTA CANÇÃO NOVA. 
 

 

Aceito, de acordo com o item acima 
descrito (b.) receber correspondência 

com INFORMATIVOS. 
 

 

Aceito, de acordo com o item acima 
descrito (b.) receber da Comunidade 

Canção Nova, CARTAS. 
 

 

 

MARKETING DIRETO 

c. Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para efeitos relacionados com ações de marketing direto,                
com informação de atividades, eventos, campanhas e produtos da Comunidade Canção Nova. 

Aceito, de acordo com o item acima descrito (c.) receber 
informação via NEWSLETTER. 

 

 

Aceito, de acordo com o item acima descrito (c.) receber 
informação via SMS. 

 

 

 

Autorizo o tratamento dos meus DADOS PESSOAIS pela Comunidade Canção Nova e seus             
subcontratantes, conforme indicado no presente formulário. 
 
 
 
ASSINATURA: ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                           ____________________, _____/_____/ ________  
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