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BOLETIM DE INSCRIÇÃO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________ 

Código Postal: ___________________Nº B.I./CC________________Data nascimento____/_____/______ 

Telefone ou Telemóvel: __________________________________________________________________ 

 

 
 

Nome: (2ª Pessoa) ______________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________ 

Código Postal: ___________________Nº B.I./CC________________Data nascimento____/_____/______ 

Telefone ou Telemóvel: __________________________________________________________________ 

 

 

Nº de pessoas ___________Tipo de Quarto: duplo _______   triplo__________ individual______ 
 

O presente programa é suscetível de alterações.  
Nessa eventualidade as modificações ser-lhe-ão comunicadas o mais rapidamente possível. 

 

Ao preencher este Boletim de Inscrição, V. Exa está a prestar de forma livre, consciente e inequívoca o consentimento ao tratamento de 
dados pessoais da(s) pessoa(s) acima identificada(s), nos termos do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 
de Abril de 2016, limitando-se tais dados às finalidades da organização da viagem pela VERDE PINO Agência e Viagens e Turismo Lda. Os dados 
pessoais que tratamos através desta proposta comercial serão unicamente utilizados para a finalidade própria da atividade de agência de 
viagens; fornecimento aos intervenientes nos serviços solicitados pelo titular para concretização da reserva/serviço, verificar cartões de crédito 
e outros tipos de cartões utilizados no pagamento e indicados pelo próprio titular. Os dados pessoais do titular poderão ser cedidos a qualquer 
entidade jurídica, filial ou participada pela VERDE PINO Agência de Viagens e Turismo, Lda. ou à empresa que tenha prestado o serviço 
contratado (hotéis, empresas de transporte e companhias aéreas). Os dados pessoais poderão ser cedidos a autoridades nacionais e 
internacionais competentes em matéria de turismo, terrorismo ou delitos que atentem contra os direitos humanos, cumprindo com as 
obrigações legais atualmente vigentes. Os seus dados pessoais serão exclusivamente tratados para os fins acima indicados pela VERDE PINO 
Agência de Viagens e Turismo Lda na qualidade de responsável pelo tratamento, com sede em Rua Jacinta Marto, 27, 2495-450 Fátima, e que, 
de acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição, 
limitação e portabilidade, solicitando-o, por escrito, por e-mail para geral@verdepino.com ou por correio para a morada previamente indicada, 
devendo, em qualquer caso, comprovar a sua identidade e especificar o direito ou os direitos que pretende exercer. 
 

DECLARO QUE ACEITO AS CONDIÇÕES GERAIS DA VIAGEM, AS CONDIÇÕES COMPLEMENTARES E O PAGAMENTO TAIS COMO 
CONSTAM, DEVIDAMENTE RUBRICADAS, NO PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO. 
PARA SINALIZAÇÃO ENVIO A QUANTIA CORRESPONDENTE A 25% (390,00€) DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ENCOMENDADOS. 
 
ASSINATURA 
DATA: ___/___/_______                                   ______________________________________________________________ 

Destino:                CONGRESSO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL                 Datas: 13 a 20 Setembro 2020  
Saída:                              Lisboa                                                                            Mínimo de participantes:    45 
Meio (s) de Transporte: Autocarro / AVIÃO 
Documentos obrigatórios (escolher opção)  
Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Passaporte (nacionalidade portuguesa) 
 
No caso de passageiros menores, não acompanhados dos pais, deverão possuir Autorização Autenticada dos pais para deslocação ao estrangeiro. 
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DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE 

Eu, _____________________________________________, portador(a) do Cartão de Contribuinte 
n.º_____________, residente em _______________________________________________, 
endereço eletrónico: ____________________________________________ , declaro para os efeitos 
previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE)2016/679 do P.E. (RGPD) prestar, por 
este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais, à VERDE PINO – 
Agencia de Viagens e Turismo, Lda, Pessoa Coletiva n.º 500296820, com sede em Rua Jacinta Marto, 
27 27, 2495-450 Fátima. 
A presente declaração constitui título bastante para conferir autorização para o tratamento dos 
meus dados pessoais no âmbito de reserva de serviços por mim solicitados; 
A VERDE PINO – Agencia de Viagens e Turismo, Lda compromete-se a: 
a) Proteger os dados pessoais por intermédio de medidas de segurança, legalmente exigíveis, de natureza 
técnica e organizacional, que garantam a sua segurança, evitando assim a sua alteração, perda, tratamento 
ou acesso não autorizado; 

b) Utilizar ou aplicar os dados exclusivamente com as finalidades devidamente previstas; 

c) Assegurar que os dados são utilizados unicamente para a prestação do serviço, estando os mesmos 
obrigados ao dever de sigilo e confidencialidade. 

Mais declaro, nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento Geral de Proteção de 
Dados, RGPD, ter tomado conhecimento dos seguintes direitos que me assistem relativamente aos 
meus dados pessoais: 
a) Retirar o meu consentimento relativamente ao seu tratamento; 

b) Opor-me à continuação do seu tratamento; 

c) Solicitar o acesso, retificação ou eliminação (incluindo o direito ao esquecimento); 

d) Solicitar a sua portabilidade. 

 
Data _____/_____/__________ 

 

 
(assinatura) 

 


