
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
FORMAÇÃO: ________________________________________________________________ 

HORÁRIO: __________________________________________________________________ 

DATA DE INICIO: ____________________ DATA DE FIM: ___________________________ 

Nº CLIENTE: ________________________ CLINICA: _______________________________ 

 
DADOS DA FORMANDA: 
 
NOME: ____________________________________________________________________________________ 

MORADA: __________________________________________________________________________________ 

CÓDIGO POSTAL: __________________________ LOCALIDADE: ____________________________________ 

CONTACTO: _____________________ FIXO: ____________________ OUTRO: _________________________ 

EMAIL: ____________________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___________________ IDADE: ______ NACIONALIDADE: _____________________ 

NATURALIDADE: _________________ FREGUESIA: __________________ CONCELHO: _________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: C. CID. ____ PASSAPORTE ____ T.RES. ____ C. RES. ____ CRCUE ___ 

Nº __________________-________ VÁLIDO ATÉ ___________________ ESTADO CIVIL: _________________ 

CONTRIBUINTE Nº ________________________ HABILITAÇÕES ESCOLARES: ________________________ 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (BASE): ___________________________________________________________ 

SITUAÇÃO PERANTE O EMPREGO: __________________________ PROFISSÃO: ______________________ 

ENTIDADE PATRONAL: ______________________________________________________________________ 

 
Modalidade de pagamento: 
 
Inscrição: _________ pago em ___/___/______através de ____________________________ 

Restante valor da formação: ___________ pago em ___/___/______ através de ___________ 

 
Documentação necessária: 
 
Doc. Identificação ____ Contribuinte ___  1 foto ___  

Comprovativo de morada ___ Informação de curso rubricada pela formanda ____ 



 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE RECOLHA E TRATAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
O objetivo da presente declaração é informar o Cliente, em conformidade com a regulamentação aplicável à 
Protecção de Dados Pessoais, sobre as condições em que os dados pessoais serão tratados pelo Grupo Lusoclinic, 
(doravante “Grupo”), que é constituido pelas seguintes empresas: SPAMAR – CENTRO DE MEDICINA 
ESTÉTICA, LDA., pessoa coletiva n.. 513601791, com sede na Av. Dr. Óscar Lopes, Loja 0.067, MarShopping, 
4450-337 Matosinhos; FLUMENVITA, LDA., pessoa coletiva N.. 515.725.730, com sede na Avenida 5 de Outubro, 
N.. 124, 7.. andar, 1050-061 Lisboa; Valencia & Skopych II, Lda., pessoa coletiva N.. 515 725 781, com sede na 
Praça Malvarosa N.. 4, 4 A, 2615-044 Alverca do Ribatejo; WELCOME MERIT – CENTRO DE MEDICINA, 
LDA., pessoa colectiva n. 513988297, com sede em I.C 2, Alto do Vieiro, Leiria Shopping 069, 2400-441 Leiria; 
DEMCHENKO & FEDORCHUK, LDA., pessoa coletiva N.. 515 725 633, com sede na Pra.a Malvarosa, N.. 4, 4-A, 
2615-044 Alverca do Ribatejo e FORMATO .NTEGRO, LDA., pessoa coletiva N.. 515 730 599, com sede na Praça 
Malvarosa, N.. 4, 4-A, 2615-044 Alverca do Ribatejo. 
As supra referidas empresas irão recolher, partilhar exclusivamente entre si, processar e transmitir informação que 
pode ser qualificada como dados pessoais ao abrigo da legislação aplicável. 
 
O Grupo poder. ter de recolher e tratar os dados pessoais do Cliente, enquanto paciente da empresa, nomeadamente 
para efeitos de: 

a) Gestão e optimização da relação com o cliente; 
b) Comunicação, nomeadamente no que respeita a confirmações/ alterações/ cancelamentos de consultas 
e/ou tratamentos/formações; 
c) Emissão de faturas-recibo; 
d) Envio de comunicações comerciais de campanhas e/ ou produtos; 
e) Realização de inquéritos, estudos ou estatísticas de modo a avaliar de forma mais rigorosa a qualidade 
dos equipamentos, melhorar os serviços e antecipar as necessidades dos clientes; 
f) Recolha de dados clínicos e de saúde do cliente, que os profissionais considerem essenciais para a sua 
prática clínica; 
g) Facultar ao cliente os serviços adequados às suas necessidades, bem como dos custos associados aos 
serviços por si pretendidos. 
h) Envio de comunicações comerciais de produtos e serviços da empresa; 
 

O processo de formação será guardado durante 5 anos após o terminus da formação e, findo esse prazo, o processo 
passará a um "arquivo morto" sendo que, a sua destruição poderá ter lugar, em virtude do prazo de prescrição 
ordinária consignado no Código Civil e da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços, no final de 20 anos 
após o terminus da formação.  
Ao Cliente assiste o direito de requerer o acesso, a retificação, o apagamento ou portabilidade dos seus dados. Para 
estes efeitos e para quaisquer questões adicionais relativas à proteção de dados e ao processamento dos mesmos, 
contacte-nos via e-mail para o seguinte endereço: geral@lusoclinic.pt 
O Cliente também poderá exercer o seu direito de reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 
Declaro que compreendi e que consinto a recolha e tratamento dos meus dados pessoais pela empresa. Declaro que 
compreendi e que consinto a recolha e tratamento dos meus dados pessoais pela empresa. 
 
Tomei conhecimento e aceito que a Lusoclinic reserva o direito de fazer alterações nas datas e horários da formação 
conforme a disponibilidade de cada clínica e o número mínimo de formandos inscritos. O valor da inscrição reserva o 
lugar da/o formanda/o. Na desistência do formando, a inscrição não é devolvida. 
Reconheço ter recebido todas as informações necessárias sobre a formação em que me inscrevo em relação aos 
conteúdos programáticos, objetivos gerais e específicos da formação, destinatários, modalidades e formas de 
organização da formação, metodologias, critérios e metodologias de avaliação, carga horária, recursos pedagógicos e 
espaços. 
Tomei conhecimento e aceito o valor da inscrição, bem como o valor total da formação, sendo que os mesmos não me 
serão devolvidos em caso de desistência da formação a que me proponho. 
 
 

_________________, ____ de ______________________ de _________ 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura conforme Documento de Identificação 

 


