
 

| Formação Técnica Profissional – DATA PROTECTION OFFICER | 
 

 
| Centro de Formação em Protecção de Dados - www.proteccaodedados.pt | www.cfpd.pt  
| Telefone: 213 243 750 | Telefax: 213 243 759 | Correio Electrónico: secretariado@proteccaodedados.pt | 

 

 

  



 

| Formação Técnica Profissional – DATA PROTECTION OFFICER | 
 

 
| Centro de Formação em Protecção de Dados - www.proteccaodedados.pt | www.cfpd.pt  
| Telefone: 213 243 750 | Telefax: 213 243 759 | Correio Electrónico: secretariado@proteccaodedados.pt | 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL – REFª CFPD/II/DPO/17 - LISBOA 
 

LOCAL E DATA DA FORMAÇÃO: MÓDULOS  - M/I |  - M/II |   - M/III |  - M/IV |  - M/V | DIAS 30 E 31/08 - 10.00 ÀS 18.00 HORAS 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Tít. Acad.: Nome:    Apelido:  

Função:  E-mail pessoal:  

Entidade:    NIF: 

Telemóvel:         Telefone:  Telefax: 

Endereço Postal:  

CP e Localidade:                                                    E-mail Geral:             

 

FORMA DE PAGAMENTO (a inscrição só é válida após pagamento) 

  Cheque emitido à ordem de Centro de Formação em Protecção de Dados - Direct Hit, Lda. - Nº  

 s/Banco: no valor de 250 € a 1.000 € + IVA.    

 

  Transferência Bancária para o NIB 0010 0000 21605510001 56 (Centro de Formação em Protecção de Dados - Direct Hit, Lda–BPI) 

 Data: no valor de 250 € a 1.000 €  + IVA com o nº Registo/Pedido:  

 Nos pagamentos por transferência bancária, deverá anexar à ficha de inscrição uma cópia do comprovativo  

 

EMISSÃO PRÉVIA DE FACTURA 

  Solicitamos emissão prévia de Factura no valor de 250 € a 1.000 €, que deverá ser enviada para 

 Telefax: e/ou E-mail: 

 

CONFIRMAÇÃO 

Assinatura: Data: 

VALOR DE INSCRIÇÃO POR PARTICIPANTE: 250 € a 1.000 €, dependendo da modalidade de inscrição – por módulos individuais ou por curso 
completo (acresce IVA à taxa de 23%) – Descontos de 10% ou de 20% para inscrições adicionais. Valor de 250 € + IVA por cada módulo individual 
ou valor de 1.000 € + IVA para inscrição em todos os módulos. 

CONDIÇÕES GERAIS 
O Valor da Inscrição inclui a documentação e os direitos de acesso à respectiva actualização, durante o prazo de um ano, no domínio Protecção 
de Dados – um repositório de documentação e informação sobre protecção de dados em Portugal. 
O cancelamento da inscrição só pode ser efectuado até 1 semana antes da realização da acção de formação. Não cumprido este prazo, será 
atribuído um crédito no valor total da inscrição que poderá ser utilizado em futuras acções de formação, num prazo máximo de 365 dias.  
 

INFORMAÇÕES, COORDENAÇÃO E SECRETARIADO 
Coordenação do Programa de Formação: Manuel Melo – manuel.melo@proteccaodedados.pt ; 
Secretariado: Luísa Carvalho – secretariado@proteccaodedados.pt;  
Endereço: Centro de Formação em Protecção de Dados - Rua do Século, 70 – 1200-436 Lisboa – Portugal; 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão das acções de formação e à credenciação para 
acesso ao repositório de documentação e informação – para informações detalhadas, consultar www.proteccaodedados.pt/privacidade. 
No caso de não desejar receber informações sobre acções de formação, por favor, assinale aqui . 
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