
CONSELHO DE ARBITRAGEM 

ESCOLA PARA CANDIDATOS A ÁRBITRO

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome (completo) 

Assinalar com X o Curso a que se candidata (Valor por curso  € 30,00) Futebol Futsal 

Data Nascimento Idade em 30 Junho de 2022 Estado Civil 

NICivil Data de validade 
Afinidade Clubista 

Filiação: 
Pai 
Mãe 

Naturalidade 
Freguesia 
Concelho 
Distrito 

Habilitações Literárias 
Profissão 

Morada 
(Rua / Av.) 

Localidade 
Código Postal 
Freguesia 
Concelho
Distrito 

CONTACTOS 

Telefones 
Casa 

Telemóvel 
Serviço 

Correio Eletrónico 

Data Assinatura:

Anos 

Concelho de preferência 
para a frequência do curso:

Alenquer Cadaval Lourinhã Sintra 

Amadora Cascais Mafra Sl Monte Agraço 

Arruda Vinhos Lisboa Odivelas Torres Vedras 

Azambuja Loures Oeiras Vila F. Xira 

NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE
Os dados pessoais recolhidos neste formulário serão tratados pela Associação de Futebol de Lisboa, para efeitos de inscrição em competições desportivas organizadas pela AFL 
/ FPF ou por si delegadas. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, anulação, oposição ou eliminação dos seus dados pessoais, nos casos 
legalmente admitidos, incluindo a revogação do consentimento, quando haja lugar. Para tal, deverá enviar um pedido à respetiva AFL através do envio de uma comunicação, 
selecionando o assunto “Dados Pessoais”. A recolha e processamento dos dados pessoais não excederá as finalidades acima referidas, que englobam para além da obrigação 
legal de identificação do árbitro / observador ou outro agente desportivo para efeitos de participação em competições desportivas, o processamento automático de dados, 
incluindo a definição de perfis, para efeitos de tomada de decisões que fomentem o desenvolvimento da atividade física e do desporto, e a sua publicação no portal da AFL / 
FPF para arquivo de interesse público. O não fornecimento destes dados inviabiliza a inscrição na respetiva época desportiva. Os seus dados pessoais não serão partilhados com 
Terceiros, a não ser mediante o seu consentimento ou do seu representante legal, ou quando exigido por lei ou para responder ao processo legal. Para obter mais informações, 
consulte a política de privacidade da AFL. 

Como tomou conhecimento do Curso: 

https://afl.pt/politica-de-privacidade
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