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1. IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE

Sexo

Nacionalidade*

F M

//

Tipo de Doc.

Nome Completo*

Naturalidade*

Data de Nascimento (Dia/Mês/Ano)*

N° Doc. Identificação*

Validade*

N° Contribuinte*

Contacto Telefónico

E-mail

Identificação da Empresa/ Organização

Se tiver dificuldades no envio por favor grave a sua ficha de 
inscrição e envie a mesma para pt.academy@sgs.com

Atividade Profissional

Pessoa responsável pela formação na Empresa 

2. DADOS DE FATURAÇÃO

N° Contribuinte

Empresa Participante

Código-Postal -

Faturação em nome de

Morada de Faturação

Localidade

Pessoa responsável pela faturação na Empresa 

3. MODO DE PAGAMENTO

(1) Remeter comprovativo de pagamento à SGS Academy; (2) Se efetuar transferência 
on-line por favor colocar no descritivo o número de identificação fiscal de faturação.

Banco

Outro (Especificar)

Cheque N° (à ordem de SGS Portugal, SA)

Transferência Bancária

4.IDENTIFICAÇÃO DO CURSO A FREQUENTAR

Data

Curso

Local

Datas

Preenchido por

Os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório para a 
emissão de certificado
A SGS Portugal garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados.
Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente e destinam-se apenas 
e exclusivamente para fins relacionados com o curso em que se inscreve. Poderão 
ser utilizados para os fins abaixo, salvo indicação expressa contrária.

Autorizo que os meus dados pessoais sejam facultados à DGERT, para efeitos 
de auscultação sobre a ação, no âmbito do reconhecido da SGS como entidade 
formadora.

Todos os serviços da SGS são prestados de acordo com as Condições Gerais de 
Serviço SGS aplicáveis e disponíveis em 
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm 
e de acordo com o Regulamento da SGS Academy.
Chama-se especial atenção para as cláusulas referentes aos limites de  
responsabilidade, indemnização e jurisdição. 
Com o envio da Ficha de Inscrição, o Cliente confirma conhecer e aceitar as 
condições acima referidas.

//

//

Habilitações Académicas (Concluídas)

G.C.



A SGS Portugal – Sociedade Geral de Superintendência S.A. (doravante 
SGS Portugal), NIPC 500417660, com sede Polo Tecnológico do 
Lisboa, Rua Cupertino de Miranda, lote 6, 1600-513 Lisboa, enquanto 
Responsável pelo Tratamento, reconhece que os Dados Pessoais 
deverão ser tratados com cuidado. Tem, por isso, o compromisso de 
realizar o seu negócio de acordo com todas as leis de Privacidade e 
Proteção de Dados relevantes e em linha com os mais elevados padrões 
de conduta ética. Os dados pessoais do titular serão tratados por formar 
a dar cumprimento ao estabelecido na legislação nacional e comunitária 
aplicável, mantendo a estrita confidencialidade dos mesmos e adotando 
as medidas técnicas e organizativas adequadas a garantir a mesma, 
bem como a integridade e disponibilidade dos dados e a evitar o acesso 
indevido aos mesmos.  

A SGS Portugal utilizará os dados pessoais supra solicitados do 
Participante, identificados no ponto 1, para as seguintes finalidades: 
inscrição do titular dos dados na formação, execução do contrato de 
prestação de serviços de formação, emissão do respetivo certificado 
e cumprimento das obrigações legais inerentes à atividade da SGS 
Portugal. Para que os dados pessoais do Participante sejam tratados 
para fins distintos dos indicados, o Participante terá que consentir no 
respetivo tratamento. 

As operações de tratamento dos dados acima solicitados são lícitas, na 
medida em que se destinam a dar execução de um contrato no qual o 
titular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido 
do titular dos dados, bem como para cumprimento de obrigações 
jurídicas a que a SGS Portugal está obrigada. Caso o titular dos dados 
opte por não facultar algum dos supra indicados, o mesmo porá em 
causa a frequência na formação, execução do contrato de prestação de 
serviços de formação, na medida em que os mesmos se destinam a dar 
cumprimento a obrigações contratuais e legais atinentes à condição da 
SGS Portugal enquanto entidade formadora. 

Os dados pessoais serão conservados apenas pelo período necessário às 
finalidades subjacentes à sua recolha e tratamento, tendo em conta os 
prazos legais de conservação a que a SGS Portugal está adstrita. 

 Autorizo, ainda, que os meus dados pessoais sejam tratados para 
efeitos de recebimento através dos contactos telefónico e de correio 
eletrónico, indicados na presente ficha de inscrição, divulgações 
por parte da SGS Portugal, acerca de cursos de formação e eventos 
associados, que a mesma desenvolva.

Tenho interesse em receber ainda através desta via, informação 
comercial nas seguintes áreas:

Os dados para efeitos de divulgação serão conservados até que a 
subscrição seja cancelada, o consentimento seja retirado ou em caso de 
exercício dos direitos de oposição e limitação do tratamento por parte do 
Participante.  

Os dados pessoais a tratar pela SGS Portugal do Participante são 
os acima indicados: identificação e contactos e outros dados de 
identificação. 

Sempre que para a execução dos contratos de prestação de serviços de 
formação ou para efeitos de ações de divulgação, caso o Participante 
tenha expressamente consentido, a SGS Portugal, recorra a entidades 
subcontratadas, nacionais ou internacionais, sendo necessário o acesso 
destas aos dados pessoais dos Participantes, a SGS Portugal assegura 
a adoção de todas as medidas de segurança técnicas e organizativas 
exigidas e necessárias à confidencialidade dos dados pessoais dos 
Participantes, sendo a transferência efetuada de acordo com o 
estabelecido na legislação relativa à proteção de dados em vigor. No 
caso de subcontratação, a SGS Portugal garante que os prestadores de 
serviços agem exclusivamente de acordo com as instruções que lhe são 
dirigidas por escrito pela SGS Portugal. 

Os dados pessoais do Participante, podem também ser transmitidos a 
terceiros – entidades distintas da SGS Portugal ou dos subcontratados 
- como por exemplo empresas dentro do grupo SGS, empresas com
quem a SGS desenvolva parcerias relativas ao curso de formação no qual
se inscreve - ou entidades a quem os dados tenham de ser comunicados
por força da lei, como a autoridade tributária, IEFP, DGERT ou outras
entidades envolvidas na certificação da formação.

A SGS Portugal pode ter de transferir os seus dados pessoais para um 
país terceiro fora do espaço da União Europeia e que não integre a lista 
de países que a UE já considerou reunirem níveis de proteção dos dados 
pessoais adequados. Nesses casos, a SGS Portugal assegurará que as 
transferências de dados se realizam no estrito cumprimento das normas 
legais aplicáveis. 

Todos os dados de caráter pessoal facultados através do presente email 
farão parte de um ficheiro automatizado SGS Portugal. A SGS Portugal, 
enquanto responsável pelo tratamento dos dados, poderá ser contactada 
através do e-mail privacy.pt@sgs.com.

Os dados não serão objeto de decisões automatizadas, incluindo a 
definição de perfis.  

Poderá exercer, a qualquer momento, os direitos de acesso, retificação, 
limitação e eliminação dos seus dados pessoais, com as limitações 
previstas na legislação aplicável, mediante pedido por escrito, a ser 
remetido através do email privacy.pt@sgs.com ou para a seguinte 
morada: 

SGS Portugal – Sociedade Geral de Superintendência, S.A.
Departamento IS
Polo Tecnológico do Lisboa
Rua Cupertino de Miranda, lote 6
1600-513 Lisboa 

Através dos mesmos meios poderá, a qualquer momento, retirar o 
consentimento para o presente tratamento.

Pode ainda, nos termos da lei aplicável, dirigir reclamações junto da 
Autoridade de Controlo legalmente estabelecida.

 Agricultura & Alimentação 

 Ambiente 

 Bens de Consumo e Retalho 

 Ciências da Vida 

 Comércio Internacional 

 Construção 

 Energia 

 Gestão do Risco 

 Industrial 

 Logística 

 Mineração 

 Petróleo & Gás 

 Químico 

 Saúde & Segurança 

 Serviços de treinamento 

 Setor Público 

 Sustentabilidade 

 Transporte

Caso pretenda retirar o consentimento, o Participante podê-lo-á fazer a 
qualquer momento através do mesmo canal de comunicação pelo qual 
remeteu o seu interesse, pelo endereço de correio eletrónico através do 
qual tenha recebido a informação, ou ainda através do seguinte contacto: 
privacy.pt@sgs.com, não comprometendo, porém, o tratamento de 
dados previamente efetuado. 
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