
Nome Completo:_______________________________________________________________________________________

Empresa: _______________________________________________________________           NIF: _____________________

Morada:______________________________________________________________________________________________

Código Postal: ___________________________________                Localidade:______________________________________

Concelho:_______________________________________     Telefone:________________________________________

E-mail:_______________________________________________________________________________________________

Cultura 1:________________________________         Área Cultura 1:_______________________________

Cultura 2:________________________________        Área Cultura 2:_______________________________

Cultura 3:________________________________        Área Cultura 3:_______________________________

        Conta  Contacto           AP:_________

PROTEÇÃO DE DADOS DE CARÁCTER PESSOAL - Em conformidade com o disposto na legislação em vigor informamos que os dados de 
caracter pessoal por si comunicados serão incorporados em suporte digital da ADP para tratamento informático dos mesmos para o registo 
de visitas técnico-comerciais e para que, por qualquer meio de comunicação incluindo o correio eletrónico, a ADP envie comunicações de 
carácter técnico ou comercial da sua atividade e dos seus produtos. 
Estes dados não serão cedidos ou partilhados com terceiros salvo obrigação legal e mantêm-se caso não seja solicitada a sua supressão. 

 Assinale expressamente com um x:

 [    ] Sim, autorizo a utilização dos meus dados de caracter pessoal pela ADP para o registo de visitas técnico-comerciais, envio de  
 resultados de analises de solo, plantas e águas e planos de adubação.

 [    ] Não, não autorizo a utilização dos meus dados de caracter pessoal pela ADP para o registo de visitas técnico-comerciais, envio  
 de resultados de analises de solo, plantas e águas e planos de adubação.
 
 [    ] Sim, autorizo a utilização dos meus dados de caracter pessoal pela ADP para que, por qualquer meio de comunicação incluindo  
 o correio eletrónico, envie comunicações de carácter técnico ou comercial da sua atividade e dos seus produtos.

 [    ] Não, não autorizo a utilização dos meus dados de caracter pessoal pela ADP para que, por qualquer meio de comunicação  
 incluindo o correio eletrónico, envie comunicações de carácter técnico ou comercial da sua atividade e dos seus produtos.

Informamos que a ADP adotou as medidas de segurança legalmente exigidas nas suas instalações, sistemas, processamento e ficheiros, 
garantindo a confidencialidade dos seus dados. A legislação em vigor permite-lhe obter informação sobre os seus dados de carater pessoal 
na ADP, podendo aceder a esses dados, retificá-los e solicitar a supressão dos mesmos quando já não sejam necessários.
 
Para o efeito poderá faze-lo através de carta dirigida a ADP Fertilizantes SA, Estrada Nacional n.º 10, Salgados da Póvoa, 2616-907 
Alverca do Ribatejo ou através do correio eletrónico: marketing@adp-fertilizantes.pt.

Data:______________________________

Assinatura:_________________________

Estrada Nacional 10  |  Apartado 88  |  2616-907 Alverca do Ribatejo  |  Tel: 210 300 400 |  geral@adp-fertilizantes.pt

FICHA DE CLIENTE


