
 

Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V.  
- Geschäftsstelle - 
Predöhl 1a 
D-29485 Lemgow 

Declaração de adesão 

Declaro que sou membro da Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V. (Associação dos Amigos das Raças de Cães 
Desnudos), sob o reconhecimento dos estatutos 

     Membro principal com taxa anual de 30,00€ 

     Membro da família com taxa anual de 15,00€. Nome do membro principal:___________________________________ 

     Pessoa jurídica a partir de 50,00€ em 50,00€ passos para cima. Valor: ______________________________________ 

     Patrocinador a partir de 50,00€ em 50,00€ passos para cima. Montante:_____________________________________ 

A taxa de admissão é de 5,00€ e será cobrada por débito directo SEPA. 

Sobrenome / nome:  ____________________________________________________________________________ 

Rua e número da casa:  ____________________________________________________________________________ 

Código postal e cidade:  ____________________________________________________________________________ 

Telefone:    ____________________________________________________________________________ 

E-Mail:     ____________________________________________________________________________ 

Instituição bancária:  ____________________________________________________________________________ 

IBAN:    ____________________________________________________________________________ 

BIC / SWIFT:   ____________________________________________________________________________ 

Creditor ID: DE31ZZZ00002349527 

A referência do mandato (número de membro) é comunicada com a confirmação da aceitação.  
Eu autorizo o Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V. (NaHaNu) para receber pagamentos da minha conta através de 
débito directo SEPA. Ao mesmo tempo, instruo o meu banco a descontar os débitos diretos referentes à minha conta pelo 
Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V. (NaHaNu). 

Política de privacidade:  

Li e tomei nota da informação impressa no verso de acordo com o regulamento básico de protecção de dados. Com a minha 
assinatura dou o meu consentimento explícito para a utilização dos meus dados pessoais, tal como descrito no verso. 
Concordo que os dados que introduzi neste formulário possam ser armazenados electronicamente como parte da minha 
inscrição e que eu possa ser contactado através das informações de contacto aqui fornecidas. 
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Declaração de consentimento para o uso dos meus dados pessoais  

Afiliação:  

Eu concordo que os dados que eu forneci no formulário de adesão podem ser armazenados eletronicamente como parte da 
adesão e que eu posso ser contatado através das informações de contato fornecidas lá (correio, telefone, fax, e-mail).  

Eu concordo que a comunicação por e-mail pode ser descriptografada, mesmo que o e-mail contenha dados pessoais.  

Estou ciente de que, no contexto de operações de pagamento, meu nome, finalidade e montante devem ser armazenados no 
livro caixa eletrônico e uma eliminação só pode ocorrer após o prazo de retenção legal ter expirado.  

Se os meus pagamentos forem efectuados por débito directo SEPA, concordo que os meus dados de nome e de conta 
possam ser armazenados electronicamente e transmitidos ao Skat Bank, juntamente com o objectivo de serem utilizados no 
âmbito das transacções de pagamento.  

Direito de revogação: 

Além disso, fui informado de que posso recusar o meu consentimento na totalidade, em parte ou em casos individuais, ou 
que posso revogá-lo a qualquer momento com efeitos para o futuro. Estou ciente que sem o uso ou armazenamento dos 
meus dados, o desempenho estatutário das tarefas pelo NaHaNu não é mais garantido e uma revogação ou recusa de 
consentimento pode resultar na retirada do clube.  

Vou enviar a minha declaração de revogação para: 

Escritório NaHaNu; Predöhl 1a; 29485 Lemgow; E-Mail: stangenberg-frehse@nahanu.org  

Em caso de revogação, meus dados serão apagados dentro de um período de 2 anos após o recebimento da minha 
declaração de revogação, a menos que outros motivos impeçam o apagamento. 

Com a minha assinatura reconheço os estatutos, regulamentos e DSGVO da associação na respectiva versão válida. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Data/assinatura do requerente (para os menores, a assinatura dos pais ou do tutor legal) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Data / assinatura do titular da conta, se diferente 
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