
Aeroporto de saída:     Lisboa        Outro

Nome completo:

Função: E-mail:

Telefone fixo: Telemóvel:

Tipo de quarto:        Casal Twin (2 camas) Individual 

Tamanho de t-shirt:     XXL        XL        L        M        S        XS

Alergias/Outros comentários:

Autorizo:        Sim        Não

Autorizo:        Sim        Não

Durante a viagem, e caso nos dê o seu consentimento para o efeito, gravaremos a sua imagem e som em 
vídeo e fotografia que posteriormente poderão ser publicadas nas páginas web da UCI, revistas UCI, 
redes sociais (Linkedin, facebook) e eventos organizados pela UCI (Imocionate etc).

Com a finalidade de poder gerir o seu pedido de inscrição na Viagem NAR San Diego 2021, os dados 
indicados no presente formulário serão transferidos para os EUA, país que não oferece o mesmo nível 
de proteção que a União Europeia em matéria de proteção de dados. Por este motivo, solicitamos a 
sua autorização expressa para transferir os seus dados aos EUA com a única finalidade de gerir a sua 
inscrição. Caso não autorize, não podemos enviar o seu pedido de inscrição.

Dados do 1º participante

Aeroporto de saída:     Lisboa        Outro

Nome completo:

Função: E-mail:

Telefone fixo: Telemóvel:

Tipo de quarto:        Casal Twin (2 camas) Individual

Tamanho de t-shirt:     XXL        XL        L        M        S        XS

Alergias/Outros comentários:

Autorizo:        Sim        Não

Autorizo:        Sim        Não

Durante a viagem, e caso nos dê o seu consentimento para o efeito, gravaremos a sua imagem e som em 
vídeo e fotografia que posteriormente poderão ser publicadas nas páginas web da UCI, revistas UCI, 
redes sociais (Linkedin, facebook) e eventos organizados pela UCI (Imocionate etc).

Com a finalidade de poder gerir o seu pedido de inscrição na Viagem NAR San Diego 2021, os dados 
indicados no presente formulário serão transferidos para os EUA, país que não oferece o mesmo nível 
de proteção que a União Europeia em matéria de proteção de dados. Por este motivo, solicitamos a 
sua autorização expressa para transferir os seus dados aos EUA com a única finalidade de gerir a sua 
inscrição. Caso não autorize, não podemos enviar o seu pedido de inscrição.

Dados do 2º participante

Nome:

Morada: Localidade: Código Postal:

Morada de entrega do Kit de viagem



Após o envio da ficha de
inscrição irá receber um e-mail
de confirmação da reserva e o
detalhe do pagamento.

Modo de Pagamento: Transferência Bancária
Titular: Retama Real Estate, Sucursal Portugal
Conta: Santander Totta
IBAN: PT50 0018 0003 25506965020 67

Para completar a inscrição solicitamos que envie até 

ao dia 30 de julho, para o e-mail geral@pir.pt, 

a seguinte documentação:

Em caso de cancelamento, agradecemos que avise o mais cedo possível, por forma a facilitar a organização da 

viagem

e gerir da melhor forma o cancelamento da reserva.  Após a emissão dos bilhetes não serão feitas devoluções dos 

valores pagos. É aconselhável que o participante subscreva um seguro de viagem que cubra o risco de cancelamento.

01. Ficha de inscrição preenchida

02. Fotocópia do passaporte de cada participante

03. Comprovativo de pagamento

04. Fotografi a de cada participante

Valor Standard (por pessoa em quarto duplo): 3.275€

Valor Standard (por pessoa em quarto single): 3.875€

15 pontos UCI plus: 2.275€ (por pessoa em quarto duplo) ou 2.875€ (por pessoa em quarto single)

30 pontos UCI Plus: grátis

Preencha o nome e a empresa que pretende que apareça na sua identificação:

Primeiro participante

Nome:

Empresa:

Segundo participante

Nome:

Empresa:

Cada participante levará uma identificação com os seus dados

Dados de pagamento:

Nome da empresa:                                                                NIF:

Morada:

Código Postal:                                                                        Localidade:

Será emitida fatura do pagamento com os dados aqui indicados:

Mais informação                                                      geral@pir.pt                213835083/49



É da sua responsabilidade confirmar junto das autoridades competentes se existe a necessidade de obter um visto 

para viajar para os EUA e, em caso afirmativo, qual o tipo de visto exigido ao abrigo da lei de imigração dos EUA. Ao 

requerer um visto, terá de ver se cumpre todos os requisitos para receber a categoria de visto a que se está a 

candidatar.

O passaporte deve estar válido até 6 meses após o regresso de San Diego, ou seja, até dia 16 de maio de 2022 . Será 

da responsabilidade do participante assegurar que o documento se encontra válido e vigente. A UCI não será 

responsável por qualquer incidência. A participação na Viagem NAR SAN Diego 2021 carece de estar completamente 

vacinado e ter Certificado Digital COVID19.

Antes de assinar esta ficha de inscrição, deve ler a informação básica sobre protecção de dados pessoais que

apresentamos de seguida.

Primeiro Participante
Nome:

NIF:

Assinatura:

Responsável pelo tratamento dos dados

UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILÁRIOS S.A ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO – Sucursal em Portugal 

(doravante, “UCI”), com sede em Av Eng Duarte Pacheco, Torre 1 , 14º andar, Lisboa e com o endereço de email 

marketing@uci.pt.

Com que finalidade e fundamento legal utilizamos os seus dados pessoais?

Os seus dados pessoais serão utilizados para gerir a sua inscrição e tratamento da Viagem NAR San Diego 2021. Para 

tratar da sua deslocação e alojamento em San Diego e a sua participação nos diferentes eventos que terão lugar na 

viagem.

O fundamento de legitimidade para o tratamento dos seus dados é o seu consentimento inequívoco, o qual é 

outorgado mediante o preenchimento voluntário do presente formulário de inscrição.

Para além disso, e caso nos tenha dado o seu consentimento para o efeito, publicaremos a sua imagem e som em 

vídeo e fotografia, gravados durante a viagem, nas páginas web da UCI, revistas UCI, redes sociais (Linkedin, 

facebook) e eventos organizados pela UCI (Imocionate etc).

Trataremos os seus dados pessoais durante o período estritamente necessário para a finalidade para os quais os 

mesmos foram recolhidos Se aplicável, conservaremos os seus dados até que revogue o seu consentimento. Após este 

período, a UCI bloqueará o seu acesso, pelo que os seus dados pessoais apenas serão mantidos para efeitos de 

declaração, exercício ou defesa de um direito pela [Retama] em processo judicial, caso tal seja necessário.

Quem irá receber os seus dados?

Caso se inscreva nesta viagem, a UCI facilitará os seus dados a:

- Top Atlântico (Agência de Viagens) para a gestão da sua viagem a San Diego

- National Association of Realtors (fora de UE) para a gestão da sua participação nos eventos organizados pela NAR

Que direitos tem?

Na qualidade de titulares dos dados pessoais, pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, oposição, 

apagamento, portabilidade, limitação do tratamento, bem como o direito de não ficar sujeito a decisões individuais 

automatizadas e quaisquer outros direitos que sejam reconhecidos na lei, relativamente ao tratamento de que a UCI é 

responsável, dirigindo-se por escrito para [dpo.pt@uci.com]. Tem ainda o direito de apresentar reclamações 

relacionadas com o cumprimento pela UCI das disposições relativas à proteção de dados pessoais junto da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados.

Como obtemos os seus dados?

A UCI obteve os seus dados através do presente formulário.

Segundo Participante
Nome:

NIF:

Assinatura:

Informação básica sobre a Proteção dos Dados Pessoais
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