
 
 
 

 
 

                 
                                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os dados pessoais acima recolhidos destinam-se a uso exclusivo do SITE Sul.  
O titular dá a sua autorização expressa, no âmbito da sua filiação sindical, para que nos termos e efeitos dos Estatutos do SITE Sul e 
de acordo com os termos do Regulamento Geral da Protecção de Dados - RGPD, os dados acima recolhidos sejam tratados, para 
efeitos de: emissão de cartão de filiado, registo e mapas de quotização, cobrança de quotização (no valor de 1% do salário base 
mensal ilíquido, incluindo no subsidio de Natal e de Férias), emissão de cadernos eleitorais, emissão da declaração anual para efeitos 
de IRS, contencioso, envio de correspondência e contactos telefónicos no âmbito do movimento sindical e da vida do sindicato.  

       Assinatura do Filiado 
 

___/___/___                                                            ________________________________________________ 
 
 

TALÃO COMPROVATIVO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO NA EMPRESA 
 
Nome do trabalhador_______________________________________________________________________ 
 

  Recebido por (Responsável da empresa) 

  

___/___/___                                                            ________________________________________________ 
 

 
DECLARAÇÃO PARA ENTREGAR NA EMPRESA 

 
Nome, ______________________________________________________, ao serviço da ________________________________, declara que 
autoriza e expressamente solicita o desconto na sua retribuição mensal e o envio para o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias 
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Sul, em conformidade com o artº 458º da Lei 7/2009 de 12 de Fevereiro, da quota 
sindical no valor de 1% do salário base mensal ilíquido, incluindo no subsidio de Natal e de Férias, nos termos do artº 75º dos Estatutos 
daquele Sindicato e revogando todas as autorizações existentes. 

                Assinatura 

  

___/___/___                                                            ________________________________________________ 
 

 

 

       Data de Admissão: ______/_____/______ Categoria Profissional: _______________________________ 
 
    Empresa:__________________________________ Sector de Actividade:________________________ 
 
    Localidade: ________________________________ Vencimento:________________€    
 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS, 
ENERGIA E ACTIVIDADES DO AMBIENTE DO SUL 

 

    Morada: 

                                              

                                              
 
 

   Código Postal: __________-______ Localidade: _____________________________________________       
 

 

    Nome: 

                                              

                                              
 

    Data Nascimento:  ______/_____/______   Nacionalidade:____________________________________ 
 

    NIF____________________    Telemóvel:_________________     Sexo: M        F 
 
    E-mail:______________________________________________________________________________ 
 

  PROPOSTA DE ADMISSÃO DE SÓCIO 

 

Admissão  
 
Readmissão 
 
Atualização 
de dados 
 
Nº de Sócio_______ 



INFORMAÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS 

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do 

Ambiente do Sul - SITE Sul, é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos 

associados.  

A finalidade do tratamento dos dados consiste na cobrança de quotizações e realização de 

contactos em geral com os associados no âmbito da actividade sindical desenvolvida a vários 

níveis. 

 

Aos titulares dos dados é garantido o direito de acesso, actualização e rectificação dos seus 

dados pessoais, bem como o direito de limitação do tratamento e de oposição ao tratamento e o 

direito ao apagamento dos seus dados pessoais, nos termos previstos no Regulamento Geral da 

Protecção de Dados, devendo para esse efeito, entrar em contacto com o responsável DPO, 

através dos seguintes contactos: Telef: 265 534 391 ou do e-mail: esmeralda.marques@sitesul.pt 

 

A limitação do tratamento e o apagamento dos dados que impeçam a cobrança das quotizações 

devidas poderá implicar a perda de qualidade de sócio. 

 

Os dados pessoais recolhidos serão conservados até que o seu titular comunique por escrito 

ordem do seu apagamento.  

 

O SITE Sul por via de regra não comunica a terceiros os dados pessoais dos seus associados, 

excepto se tiver obtido expresso consentimento do seu titular para o efeito ou quando a 

transmissão seja efectuada no âmbito do cumprimento de uma obrigação legal ou de uma ordem 

judicial, para protecção de interesses vitais do próprio titular ou qualquer outra finalidade legitima 

prevista na lei. 

 

O SITE Sul compromete-se a tomar as medidas necessárias para proteger os dados pessoais dos 

sócios contra acessos não autorizados, uso impróprio, divulgação, perda ou destruição. 

 

 

Tomei conhecimento 

Data____/____/_______      _______________________________________________________ 

 

 

 


