FICHA DE INSCRIÇÃO E ADESÃO
Modelo 1.

Ponto 1.
Nome Completo:

Morada Profissional:

Código-Postal.:

Freguesia:

Contacto:

E-mail:

Cédula OM:

Desde:

Secção OM:

Sócio SPO:

/

/

Ponto 2.
Nome Clinico:

Designação do Consultório:

Av./ Rua/ Praça:

Código-Postal:

Freguesia:

Distrito:

Concelho:

Telefone:

Telemóvel:

E-mail:

Website:

Convenções:

1ª Consulta
Particular:

€ (euros)

Consultas
subsequentes:

€ (euros)

Ponto 3.
A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia irá analisar a presente Ficha de Adesão e será responsável por notificar o futuro
Associado da decisão tomada. O processo de Adesão só termina com a aprovação da Direção Responsável da Sociedade
Portuguesa de Oftalmologia e da validação do comprovativo de Pagamento da Anuidade ou Mensalidade.

Pagamentos
Pagamento Anual - 120 euros

Pagamento Mensal – 10 euros

Formas de Pagamento
Cheque

Transferência Bancária

SOCIEDADE PORTUGUESA DE OFTALMOLOGIA
IBAN: PT50 0033 000 000 202 361 886 05
SWIFT CODES: BCOMPTPL

É FAVOR ENVIAR COMPROVATIVO DE PAGAMENTO POR E-MAIL PARA DADOSPESSOAIS@COESO.PT

Ponto 4.
DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA
Sim, declaro que enquanto aderente da COESO manterei uma posição de:
1.
2.

Recusa de propriedade directa ou por interposta pessoa, familiar ou não, de casas de óptica e de trabalhar para
opticas.
Recusa de estabelecer novos acordos com seguradoras, sub-sistemas ou outras instituições de prestação ou de
pagamento de serviços médicos.

_______________________________ , ______/______/__________

O Proponente, ___________________________________________

Gestão da SPO, ___________________________________________

2019 - Sociedade Portuguesa de Oftalmologia - Sede: Campo Pequeno, 2 13º andar
Código Postal: 1000 – 078 Lisboa - Telefone: 217 820 443

www.spoftalmologia.pt

Ponto 5.
AUTORIZAÇÃO AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Sim, Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pela CO.E.SO – Consultórios de Especialistas em Oftalmologia,
com a finalidade de manter, administrar e gerir a relação entre esta e os seus associados, bem como para me manter
informado sobre as iniciativas e actividades da mesma e/ou recolher a minha opinião sobre tais iniciativas e actividades,
utilizando, para tal, qualquer um dos contactos ou endereço de email acima facultados. A presente autorização manter-seá em vigor enquanto se mantiver a minha qualidade de associado da Plataforma CO.ES.O gerida pela Sociedade
Portuguesa de Oftalmologia. Tenho conhecimento de que me assiste o direito de solicitar à CO.ES.O, por escrito, para os
contactos abaixo indicados, o acesso aos meus Dados Pessoais, à limitação ao respetivo tratamento, bem como a
respetiva portabilidade, retificação ou eliminação. Tenho ainda conhecimento do direito a apresentar uma reclamação
junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados quando entenda estar em causa a proteção dos meus dados pessoais.
Comprometo-me a manter atualizados todos os dados fornecidos, bem como a comunicar quaisquer alterações aos
mesmos, enquanto mantiver a qualidade de associado.

Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais
Sociedade Portuguesa de Oftalmologia
Campo Pequeno, Nº 2 - 13º, Lisboa, 1000-078 Lisboa, PT
dadospessoais@coeso.pt, geral@spoftalmologia.pt

O Proponente, _____________________________________________________________________________________________________________

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Finalidades do Tratamento O procedimento no tratamento dos Dados Pessoais facultados aquando da inscrição com o Associado e das eventuais
atualizações/alterações aos mesmos, com as seguintes finalidades: 1. Manter, administrar e gerir a relação entre a Plataforma Consultórios de
Especialistas em Oftlamologia (CO.ES.O) e o Associado; 2. Assegurar a comunicação entre a COESO e o Associado; 3. Informação aos Associados das
iniciativas e actividades da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia; 4. Recolha da opinião dos Associados sobre as iniciativas e actividades da
Plataforma COESO gerida pela Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Destinatários Os dados recolhidos não são cedidos a terceiros, exceto quando tal
resulte de obrigação legal ou salvo autorização expressa do Associado. Prazo de Conservação Os dados pessoais recolhidos são conservados apenas
enquanto se mantenha a relação entre a Plataforma CO.ES.O e o Associado. Após este período, os dados serão ainda conservados pelo tempo
necessário ao cumprimento de obrigações legais e contratuais inerentes e quando a sua conservação seja necessária para garantir o exercício de
direitos e deveres resultantes dessas obrigações. Segurança dos Dados Pessoais A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia utiliza medidas técnicas e
organizacionais razoáveis para proteger a segurança e confidencialidade dos Dados Pessoais, revê e melhora regularmente essas medidas, por forma a
refletirem evoluções legais e a tecnologia disponível. Direitos do Titular dos Dados Os Associados têm os seguintes direitos relativamente aos dados
pessoais fornecidos: 1. Direito de acesso aos dados pessoais que lhes digam respeito, 2. Direito de retificação ou apagamento dos referidos dados.
Direito de Reclamação O Titular dos Dados Pessoais tem direito de apresentar reclamação junto da Autoridade Nacional de Controlo de Dados Pessoais.

