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Como tomou conhecimento do IFA?
How did you hear about us?

Newspaper

Street advertising

Friend

Other

FICHA DE INSCRIÇÃO DO FORMANDO
CURSO INICIAL DE TRIPULANTE DE CABINE
STUDENT REGISTRATION FORM CABIN CREW INITIAL COURSE

Name
Place of Birth

Nationality
Date of Birth

(dia/day)

(mês/month)

(ano/year)

Address
City

Zip Code Emergency
Contact

Telephone
(do contacto de emergência):
Grau de parentesco
Emergency Contact Relationship

Identification Doc. No.
Identification Doc. Expiry Date
Tax No.

(dia/day)

(mês/month)

(ano/year)

Education

Local de formação:
Course location

Cascais

Viseu

Método de Pagamento: (a preencher pelo IFA)
Payment Method (to be filled by IFA)

Cheque

Banco/Nº Cheque

Check

Bank/Check No.

Numerário
Cash

Outro
Other

Pré-Requisitos de admissão no curso:
Course Admission Requirements

- Idade superior a 18 anos (At least, 18 years old at the course start date)
- 12ºAno (High School degree or equivalent)
- Fluência oral e escrita a Português e Inglês (Proficiency in English, spoken and
written)

- Aptidão em natação (Know how to swim)
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Inscrição:

Data de Pagamento:

Enrolment

Payment Date

(dia/day)

(mês/month)

(ano/year)

Dados Bancários:
Bank Details

Millennium BCP

NIB 0033 0000 0004 1742 7046 0

IBAN PT50 0033 0000 0004 1742 7046 0

BIC/SWIFT BCOMPTPL

Observações:
As inscrições só são consideradas válidas após o respetivo pagamento e de acordo com as vagas disponíveis;
A realização dos cursos está sujeita a um número mínimo de inscrições;
É possível a modificação da data de realização das atividades de acordo com a disponibilidade dos participantes, sendo, neste caso, avisados todos os inscritos; No caso de
cancelamento da inscrição e/ou desistência, poderão ser aplicadas despesas ocorridas até à data de cancelamento da inscrição/desistência.
Disclaimer:
The registrations are considered valid only after the respective payment and according to the available vacancies;
Courses are subject to a minimum number of registrations;
Pre established dates can suffer changes according to the number of registered participants, if so, always with proper notice to all the enrollees;
In case of registration cancellation and / or course withdrawal, expenses due up to the date of cancellation, may be applied.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO RGPD
1. O IFA garante a confidencialidade dos dados pessoais de cada aluno em conformidade com a nova legislação europeia conhecida como RGDP, que entrou em vigor em 25/05/18.
2. Todos os dados serão tratados informaticamente de acordo com o disposto na Lei de Proteção de Dados Pessoais 67/98 de 26 de Outubro.
3. O tratamento dos dados destina-se exclusivamente à gestão dos cursos onde os alunos se encontram inscritos, faturação, registo na base de dados de alunos e para verificação
do cumprimento dos pré-requisitos de frequência dos cursos assim como comunicação via e-mail de novidades relativas aos cursos do IFA;
4. Em qualquer momento o titular dos dados pode exercer o direito de acesso, cancelamento/esquecimento ou retificação dos mesmos, junto da Assistente Administrativa do IFA
ou por escrito, para a morada do IFA ou para o e-mail info@ifa-training.com;
5. Nenhum dos dados pessoais confiados ao IFA por via deste consentimento, será facultado a terceiros, por via comercial ou gratuita, nomeadamente a empresas que utilizem
listas de mailing para publicidade de outros produtos/serviços;
6. O titular dos dados está vinculado à aceitação das condições aqui expressas.

Declaro o meu consentimento para a utilização dos meus dados pessoais para os fins acima descritos:

Assinatura do Aluno _______________________________________

Data _____/______/______

RGPD CONSENT STATEMENT
1. IFA guarantees the confidentiality of each student's personal data in accordance with the new European legislation known as RGDP, which entered into force on 05/25/18.
2. All data will be processed in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Law 67/98 of October 26.
3. The data processing is exclusively for the management of the courses where the students are enrolled, billing, registration in the students’ database, verification of compliance
with course prerequisites, as well as communication via e-mail of news related to IFA’s courses;
4. At any time, the data holder may exercise the right of access, cancellation/forgetting or rectification thereof, to IFA administrative staff or in writing, to IFA’s address or to the email info@ifa-training.com;
5. None of the personal data entrusted to IFA through this consent will be provided to third parties, commercially or gratuitously, in particular to companies that use mailing lists for
advertising of other products/services;
6. The data holder is bound by the acceptance of the conditions expressed herein.

I hereby consent the use of my personal data for the purposes described above:

Student’s Signature _______________________________________
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