FICHA DE CANDIDATURA

1ª Vez
Renovação

Proc. N.º

Data:
1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:
Morada
Código Postal:
Data de Nascimento:
C. Cidadão:

Localidade:
Idade:
N.º SNS:

NIF:

1.1 ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome:
Data de Nascimento:
Contacto:
Morada:
Código Postal:

Parentesco:
Estado Civil:
E-mail:
Localidade:

2. AGREGADO FAMILIAR
Nº Total de Pessoas: _____
Nome

Idade

Parentesco

Ocupação
(Trabalhador; Reformado; Estudante;
Outro)
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3. RENDIMENTOS
Nome
Pai:
Mãe
Outro:
Total

Trabalhador por conta de outrem
€
€
€
€

Trabalhador por conta própria
€
€
€
€

4. COMPLEMENTOS DO RENDIMENTO DO AGREGADO FAMILIAR
Nome da pessoa que detém o
rendimento

Rendimentos
Abono de família
Sub. Educação Especial
Bonificação por deficiência
Prest. Social para a Inclusão
R.S.I.
Pensão/ Reforma
Pensão de Sobrevivência
Sub. Complemento 3ª pessoa
Rendimentos não declarados
Outros rendimentos (Discrimine
aqui outros rendimentos não
referidos acima: negócio próprio,
prestação de serviços, entre
outros)
Total de rendimentos:
4.1. OUTROS COMPLEMENTOS
Banco Alimentar:
SASE:
Outros:

Tipo de Apoio:
Tipo de Apoio:
Tipo de Apoio:

Se não recebe estes apoios justifique a razão, por favor:
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Valor do rendimento

5. ENCARGOS MENSAIS DO AGREGADO FAMILIAR
Descrição

Valor Mensal

Renda de casa/ Prestação
Empréstimos (juros e amortizações)
Outros Créditos
Eletricidade
Gás
Agua
TV
Telemóveis
Alimentação
Saúde (Farmácia)
Transporte (Passe)
Combustível
Outras Despesa (calçado/ vestuário outros)
Educação:
Escola Pública
Escola Privada
Educação extra (Prolongamentos/ Almoços/ Outros)
Educação (material escolar)
Total de despesas
6. MOTIVOS DO ENCAMINHAMENTO/ PEDIDO
(Breve descrição dos motivos do encaminhamento)

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(Indique qualquer informação que possa ajudar a esclarecer a situação sócio/ económica da família)

NIPC 506 285 871
CASCAIS | Estrada da Malveira, 800 | 2750 -782 Cascais | T: + 351 214 858 240
LISBOA | Rua Pinheiro Chagas, 19 A | 1050 -174 Lisboa | T: + 351 213 530 071
SETÚBAL | Av. Dr. António Rodrigues Manito, 47 H | 2900 -065 Setúbal | T: + 351 265 553 286

geral@cadin.net | www. cadin.net

O CADIn tem como prioridade o acompanhamento clínico dos seus utentes, adotando medidas técnicas e
organizativas adequadas para proteção dos seus dados, respeitando sempre a sua privacidade e segurança.
No âmbito da aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, vimos por este meio fornecer-lhe
as informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais que entendemos serem relevantes.
Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
O Responsável pelo Tratamento, ou seja, a pessoa coletiva ou singular que determina as finalidades e os meios
de tratamento de dados pessoais, é o CADIn.
Para que finalidades o CADIn trata os seus dados pessoais?
a) Dar resposta, caso nos dê o seu consentimento, à atividade assistencial clínica que o CADIn lhe tiver
que prestar, incluindo agendamentos e resposta a pedidos de esclarecimento que nos dirija;
b) Proceder à faturação da assistência clínica que lhe for prestada;
c) Instruir processos de atribuição de Bolsa Social, no caso de ter efetuado um pedido de apoio;
d) Envio, caso nos dê o seu consentimento, de informações relativamente à atividade não clínica do
CADIn, como sejam newsletters, congressos, workshops e novos projetos.
Consinto no tratamento dos meus dados pessoais para a finalidade a)
Consinto no tratamento dos meus dados pessoais para a finalidade d)

A quem pode o CADIn ceder os seus dados pessoais?
O CADIn apenas irá ceder os seus dados pessoais aos profissionais de saúde necessários para o seu
acompanhamento clínico. Fora o referido, apenas o fará caso tenha de cumprir com obrigações legais a que
esteja adstrita, garantindo sempre a segurança dos seus dados pessoais.
Por quanto tempo o CADIn conserva os seus dados pessoais?
O CADIn estabeleceu os seguintes prazos de conservação, consoante a finalidade do tratamento:


Finalidade a) o prazo de conservação é de 30 anos desde a data de realização da última consulta junto
do CADIn;



Finalidade b) o prazo de conservação é de 12 anos desde a data de emissão da fatura;



Finalidade c) o prazo de conservação é de 2 anos a contar da data de apresentação do pedido de apoio;



Finalidade d) iremos conservar os seus dados até que retire o seu consentimento.
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Que direitos tem perante o CADIn?
Tem o direito de solicitar o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como o direito de
retificação, o direito de apagamento, o direito à limitação do tratamento no que lhe disser respeito, o direito
de se opor ao tratamento, o direito à portabilidade dos dados e o direito de apresentar reclamação a uma
autoridade de controlo (em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados - CNPD).
No tratamento de dados para as finalidades a) e d) tem ainda o direito de retirar o consentimento em qualquer
altura. Notamos que a retirada do consentimento, não compromete a licitude do tratamento efetuado com
base no consentimento que previamente nos deu.
Exercício de direitos ou esclarecimentos
Caso queira exercer algum dos seus direitos ou tenha alguma questão relativamente ao tratamento dos seus
dados pessoais, deverá dirigi-la por escrito ao CADIn através do seguinte e-mail:
cadin.tratamentodedados@cadin.net. No exercício de direitos e no referido contacto, deverá enviar,
juntamente com o pedido, uma cópia de um documento comprovativo da sua identidade (evitando, caso
possível, o envio de cópia do cartão de cidadão), especificando o direito ou direitos que deseja exercer.

Tomei conhecimento,

_________________, _____ de _____________ de 20___

____________________________________
(Assinatura idêntica à do Cartão de Cidadão ou documento de identificação equivalente do utente ou
representante legal)
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