REQUERIMENTO PARA REDUÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PROPINAS

Nome do Pai

Profissão

Local de Trabalho: Nome e Morada

Nome da Mãe

Profissão

Local de Trabalho: Nome e Morada

Filhos, que frequentam a EAL
Nome
Data nascimento
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Classe

Ano letivo

A cargo de*
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Filhos que também fazem parte do agregado familiar
Nome
Data nascimento Classe Ano letivo

A cargo de*

* Mencionar quem tem o encargo da criança (Pai, Mãe, outros)

Justificação para o requerimento

Cópias dos documentos anexos:
 Últimas duas declarações de IRS e respetivas notas de liquidação (Pai e Mãe)
 Últimos 2 boletins de avaliação do aluno
 Comprovativo de situação de desemprego ou de baixa prolongada, caso aplicável
 Quaisquer documentos considerados relevantes no processo de análise a solicitar pela EAL
Foi feito requerimento para redução de irmãos?

Sim

Não

Declaro que as informações prestadas são verídicas e completas.
Tomei conhecimento do regulamento para atribuição de redução extraordinária de propinas da
Escola Alemã de Lisboa.
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Em conformidade com a legislação vigente em matéria de proteção de dados, informamos que os
dados recolhidos no presente formulário serão incorporados num ficheiro da titularidade da Escola
Alemã de Lisboa, com a finalidade a redução extraordinária de propinas.
O tratamento destes dados tem por fundamento a prestação de serviços escolares.
Os dados solicitados são os estritamente necessários para cumprir a finalidade visada e o seu
fornecimento é obrigatório.
Os dados serão tratados com a devida confidencialidade e apenas acedidos pelo departamento
financeiro da Escola Alemã de Lisboa, apenas poderão ser transmitidos para entidades cuja
obrigatoriedade de transmissão derive de cumprimento de obrigações legais.
Os dados serão conservados durante o tempo necessário para a prossecução da finalidade para
que são recolhidos.
Os interessados poderão exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição e
portabilidade, reconhecidos pela Legislação de Proteção de Dados, dirigindo um e-mail para
protecaodedados@dslissabon.com, ou para a seguinte morada: Escola Alemã de Lisboa, Rua
Francisco Lucas Pires, 1600-891 Lisboa.
Aos interessados é conferido o direito de apresentar reclamação perante a CNPD.
Para mais informações consulte a nossa política de proteção de dados disponível na secretária da
Escola ou no website www.dslissabon.com

Lisboa ____/____/_______

Assinatura
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