
 

REQUISIÇÃO CARTÃO DE ACESSO AO 

SELF-SERVICE E BAR 
 

 

 

FAVOR INDICAR O LOCAL DE TRABALHO: SEDE / OUTROS (Riscar o que não interessa) 

O utente acima identificado, vem através da assinatura da presente requisição, solicitar que seja emitido um cartão com um 

código de barras, conforme indicações descritas na tabela abaixo, no intuito de permitir o acesso ao Self-Service e Bar de 

forma controlada. 

Preencher o seguinte quadro conforme categoria pretendida: 

A utilização do Cartão obedecerá às seguintes condições: 

1. A emissão do cartão tem um custo associado de 2,50 Euros. 

2. Devendo este montante ser liquidado aquando da entrega do cartão. 

3. O cartão é pessoal e só deve ser utilizado pelo próprio, podendo ser penalizado por uso indevido; 

4. A utilização do cartão será validada por leitor ótico junto do terminal do Self-Service ou Bar; 

5. Os consumos serão registados conforme categoria do colaborador: 

6. Cartão Pré-Pago de carregamentos. 

7. A perda, deterioração ou furto do cartão são da exclusiva responsabilidade do colaborador, o qual fica responsável 

pela sua eventual utilização abusiva, devendo de imediato ser comunicado ao CCD; 

8. As situações não mencionadas regem-se de acordo com a Informação n.º 1 janeiro/2003. 

 
Declaro, para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 de 27 de Abril (RGPD), prestar, por este meio, 

o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais acima indicados, bem como os constantes do formulário anexo a esta 

declaração, pelo Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Tranquilidade Seguros (CCD) pessoa coletiva n.º 501600884, com sede 

na Av. da Liberdade n.º 242, 1250-142 Lisboa, para a gestão do presente cartão com este Centro de Cultura e pelo período de duração do 

mesmo. Mais autorizo para os mesmos efeitos, a cedência dos meus dados pessoais agora concedidos a terceiros. O presente consentimento 

é extensível às relações que se prendam com divulgação de ações promocionais sobre as diversas atividades do CCD. 

Tomei conhecimento, 

Assinatura: 
 

Lisboa,  / /   

 
 

Centro de Cultura e Desporto da 
Tranquilidade 
NIPC 501 600 884 

Sede: Av. da Liberdade, 242 1250-
149 Lisboa 
E ccdtranquilidade@gmail.com 
W www.ccdtranquilidade.pt 

Telefone: 216 082 445 
10h00/17h00 – dias úteis 

IBAN do CCD da Tranquilidade            
PT50 0007 0023 00008460018 65 

 

 

 

Colaborador da Tranquilidade 

 
Funcionário/Colaborador Externo 

a
b

ri
l 

/
 2

0
1

8
 

mailto:ccdtranquilidade@gmail.com
http://www.ccdtranquilidade.pt/

