
GRUPO 
DE AMIGOS DA 
KANIMAMBO

Rua Frederico George, 
nº 29 - 1.º D, 
1600-468 LISBOA 
NIPC: 514 049 162

Associação de Apoio ao Albinismo, ONGD

Formulário de Adesão

kanimambo@knmb.pt 
facebook.com/MKanimambo 
instagram.com/kanimambo_associacao

NOME: 

MORADA:

NIF (Obrigatório para Dedução Fiscal):

Trimestralmente

E-MAIL:

BI / CC:

TELEMÓVEL:

Pretendo contribuir com um donativo MENSAL de: €

Por transferência bancária directa para o nosso IBAN PT50 0035 0202 00039641930 96

Por pagamento Débito Directo em Conta

Opção 1

Opção 2

IBAN:

DATA DE NASCIMENTO (dia/ mês/ ano):            /          /

DATA (dia / mês / ano):               /          / ASSINATURA:

CÓDIGO POSTAL:                    - LOCALIDADE:

Anualmente

(Solução recomendável para os não residentes em Portugal ou que não detenham conta bancária em Portugal)

(Solução recomendável para residentes em Portugal) O lançamento de Débito em Conta é efectuado no último dia de cada Trimestre, 
ou seja, dependendo de ser ou não dia útil, o valor é debitado entre os dias 1 e 5 de Abril, 
Julho, Outubro e Janeiro, respectivamente. (Exceptuando nos casos de Débito Directo anual, 
os quais serão lançados todos os anos no dia da inscrição.)

Uma vez preenchido este formulário, por favor enviar para a morada acima indicada ou para o e-mail kanimambo@knmb.pt

(Tal como no documento de identificação)

Os dados aqui recolhidos serão tratados informaticamente com respeito pela legislação aplicável em matéria de protecção de dados e serão utilizados 
em futuras acções da Kanimambo, designadamente para efeitos de débito directo, envio de newsletters, campanhas da Associação e notícias relacionadas 
com a temática do albinismo. Em qualquer momento, pode exercer o seu direito de acesso, rectificação, apagamento ou cancelamento dos seus dados 
pessoais. Para o efeito deverá comunicar por escrito para kanimambo@knmb.pt.

Em caso de incumprimento do tratamento de dados pessoais pela Kanimambo, informa-se que o titular dos dados poderá reclamar junto da Comissão 
Nacional de Protecção de Dados.


