Iª EDIÇÃO

O MAIOR EVENTO GLOBAL DA MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA EM PORTUGAL

Mais informações: geral@crs.com.pt www.crs.com.pt
COD. APA UCI

Associado APEMIP

ID. CRS

Dados do Participante
Nome Completo
Função

Contacto Telefónico

E-mail

Dados de Faturação
Empresa

NIF

Morada
Cod. Postal

-

Localidade

Inscrição
Early Bird até 28 de abril:

125€ + IVA x

=

Geral entre 1 de maio e 31 de agosto:

150€ + IVA x

=

Last Minute entre 1 de setembro e 16 de novembro:

185€ + IVA x

=

UCIPLUS

3pts. + 20€ x

=

Inscrições Limitadas
Efetue uma transferência bancária do valor total a pagar. Indique por favor o nome do curso (nome + empresa inscrita). Agradecemos que envie o comprovativo da
transferência bancária para geral@crs.com.pt. As faturas/recibo serão emitidas em nome da empresa acima indicada, salvo indicação em contrário da pessoa inscrita e
são enviadas por correio após receção do comprovativo de pagamento. Banco: Santander Totta - Nome do Titular: Retama Real Estate, Sucursal Portugal
IBAN: PT50 0018 0003 25506965020 67
As inscrições serão efetuadas por ordem de chegada e com respetivo comprovativo de pagamento. Após a correta receção de toda a documentação é enviado um e-mail
de confirmação da inscrição.
O signatário toma conhecimento e expressamente aceita que a Retama Real Estate, S.A. - Sucursal em Portugal, com sede em Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1 – 14.º
Piso, 1070-101 Lisboa (doravante, abreviadamente designada por “Retama”) recolha, trate e faculte os seus dados pessoais a terceiros, designados por esta, para efeitos
de gestão e concretização da prestação de serviços contratada, nos termos constantes da presente declaração, dados esses que serão registados num ficheiro da
responsabilidade da Retama. A informação pessoal disponibilizada pelo signatário será tratada para efeitos de gestão de inscrição, organização e realização de
formações ministradas pela NAR e sua avaliação; registo como novo membro da CRS, se o signatário o pretender; e, bem assim, gestão de contactos para efeitos
comerciais, controlo da qualidade dos serviços prestados pela Retama, condução de estudos de mercado e melhoria dos produtos e/ou serviços da Retama. O signatário
reconhece que a Retama, para execução dos serviços solicitados e no âmbito dos acordos existentes com a Associação dos Profissionais
e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) e a NAR, transferirá e divulgará parte ou a totalidade da sua informação pessoal às referidas entidades, bem
como a terceiros, incluindo terceiros prestadores de serviços (como por exemplo as empresas prestadoras de serviços de suporte), e que estas entidades poderão ter sede
em países cuja legislação relativa à proteção de dados pessoais pode não ser equivalente à legislação de dados pessoais no seu país de residência e que, portanto, não
oferecem os mesmos níveis de proteção de dados, designadamente nos Estados Unidos da América, onde se encontra a sede NAR. O signatário tem o direito de aceder
aos seus dados, bem de como pedir o cancelamento, a retificação ou eliminação dos mesmos das bases de dados detidas pela Retama, sendo-lhe ainda permitido
solicitar, a qualquer momento, que os mesmos não sejam tratados para efeitos comerciais ou de marketing direto. Quaisquer pedidos a este respeito devem ser remetidos,
por escrito, à Retama, através do endereço Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1 – 14.º Piso, 1070-101 Lisboa, ou do e-mail geral@crs.com.pt. O signatário reconhece ainda
que a Retama poderá facultar os seus dados quando a isso se encontre obrigada por Lei ou mediante pedido das autoridades de supervisão (incluindo autoridades fiscais)
e agências governamentais. Estes terceiros podem localizar-se em jurisdições em que a legislação relativa à proteção de dados pessoais pode não ser equivalente à
legislação de dados pessoais no país de residência do signatário, sempre que se encontrem reunidas as medidas adequadas (tal como requerido por lei), por forma a que
a sua informação pessoal se mantenha protegida.

Assinatura:

