
AVISOS DE ACTUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NAUTICOS
FICHA DE DADOS DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Carta(s) Nautica(s) Nº

Publicação(ões) Nautica(s)

MOTIVO DA COMPRA DO(S) PRODUTO(S):

Marinha de Comércio Marinha de Pesca Formação Desporto / Lazer

GOSTARIA IGUALMENTE DE RECEBER A DIVULGAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO

Autorizo que os dados por mim preenchidos sejam utilizados para o envio de mensagens, via e-mail, com a indicação dos Avisos aos
Navegantes que actualizam os produtos por mim adquiridos.
Os dados fornecidos poderão ser utilizados pelo Instituto Hidrográfico, garantido este o cumprimento do disposto na Lei de Protecção de Dados
Pessoais.
O Instituto Hidrográfico compromete-se a processar e a utilizar os dados pessoais em conformidade com o disposto na lei, nomeadamente a
permitir o acesso aos dados que digam directamente respeito ao utilizador, a corrigir ou aditar informação, se tal lhe for solicitado
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