Ação Judicial Coletiva

A ASPL está a proceder à recolha dos elementos abaixo solicitados, com vista a patrocinar, sem
quaisquer encargos a Ação judicial colectiva aos seus associados.
Assim, a fim de que o nosso departamento jurídico possa preparar a ação em causa, é necessário que cada
associado, interessado em que o seu nome conste da referida Ação Judicial, informe a ASPL dos
seguintes elementos:

Nome:__________________________________________________

Nº de Sócio _____________

Agrupamento de Escolas / Escola não Agrupada: _________________________________________
Concelho (do Agrupamento de Escolas ou Escola não Agrupada): ____________________________
Data de Ingresso na carreira (data de entrada no quadro): ___/___/_________
Escalão atual e respetiva data de acesso: ___________
Teve bonificação?_________
Qual a origem? (aquisição de grau académico de mestre ou doutor;
Menção de Muito bom ou Excelente na avaliação do desempenho)___________________
Quanto tempo? ________
Data prevista para a mudança de escalão: ___/ ___/___
Tempo de serviço total para progressão (sem o tempo congelado): __________
Tempo de serviço total até 31/12/2017 _______________
Telemóvel : _______________ E-MAIL: _______________________________________________
Documentos obrigatórios a anexar:
Registo biográfico atualizado________Recibos de recenseamento:2018 ________e 2019 _________
Declaração de Autorização de dados pessoais
Eu, ______________________________________________________________, declaro para os efeitos
previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e
do Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos
meus dados pessoais acima indicados, à ASPL, Pessoa Coletiva n.º 502861614, com sede na Av.ª 5 de
Outubro N.º 204 – 3.ºB, 1050-065 Lisboa.
A presente declaração constitui título bastante para conferir autorização para o tratamento dos meus dados
pessoais no âmbito da Ação Coletiva interposta pela ASPL.
Os dados pessoais cujo tratamento se autoriza pela presente declaração não poderão servir para quaisquer
outros fins, incluindo a definição de perfis ou para quaisquer outras decisões automatizadas e poderão ser
objeto de portabilidade nos termos do art.º 20.º do RGPD.
Mais declaro, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º a 22.º do Regulamento Geral de
Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril ter tomado conhecimento dos
direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais constantes na referida Ação Coletiva.
_____________________, ________ de _____________________ de ____________
__________________________________________________________
(Assinatura igual ao CC)

