PROCEDIMENTO PARA
VALIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
DOS DADOS PESSOAIS

VÃO RECEBER UM MAIL COM ESTE CONTEÚDO (vocês ou o vosso encarregado de educação para quem é menor)
De: <filiacoes@gympor.com>
Assunto: Validação dos dados de Filiado
Caro/a filiado/a, [O VOSSO NOME],
Foi com muito agrado que recebemos por parte do Legacy Association - Art of Dance by Colin o seu pedido de filiação/refiliação para a época desportiva 2018/2019 .
A entrada em vigor da norma europeia, também adotada por Portugal relativa à proteção de dados pessoais exige novos procedime ntos a adotar no processo de filiação.
Assim, para completar a filiação (ou do seu educando no caso de ginastas menores de idade) deverá aceder à plataforma Gymbase com o login que agora lhe é enviado e validar os seus dados
pessoais:

Para aceder aos seus dados pessoais, deve clicar em Filiações e depois Adicionar .
Acesso Gymbase: http://gymbase.gympor.com/gymbase
Utilizador: [O VOSSO UTILIZADOR]
Palavra-Passe: [A VOSSA PALAVRA-PASSE]

GUARDEM ESTA
INFORMAÇÃO

É implícito, da sua parte ao validar os seus dados pessoais a aceitação da política de privacidade da Federação de Ginástica de Portugal (FGP) que poderá consultar aqui.
Porque queremos continuar a prestar-lhe o melhor serviço possível, designadamente com informação regular da atividade da FGP ass im como serviços e produtos oferecidos diretamente pela FGP
ou pelos seus parceiros, incluindo todos os benefícios associados ao cartão de filiado, é importante que assinale as três aut orizações incluídas nos seus dados pessoais na plataforma Gymbase.
Para qualquer informação adicional contactar gympor@gympor.com.
Para dúvidas ou reclamações relativas à proteção dos seus dados pessoais, pode contactar o encarregado da proteção de dados d a FGP, por meio do endereço de correio
eletrónico DPO_fgp@gympor.com.
Com as melhores saudações gímnicas.

1. ACEDEM AO PORTAL (link que receberam por mail)
http://gymbase.gympor.com/gymbase/

2. COLOCAM A INFORMAÇÃO
UTILIZADOR E PALAVRA-PASSE (que
receberam por mail)

Utilizador: [O VOSSO UTILIZADOR]
Palavra-Passe: [A VOSSA PALAVRA-PASSE]
3. CARREGAM EM “Entrar”

4. CONFORME INFORMAÇÃO DO MAIL
Para aceder aos seus dados pessoais, deve clicar em Filiações

e depois Adicionar .

5. ACEDEM AOS VOSSO DADOS GERAIS

Validam a informação dos Dados Gerais, andando com a página para baixo

Aqui vão estar os vossos
dados pessoas que devem
validar ou alterar caso
exista algum erro

Aqui vão estar os
vossos dados
pessoas que devem
validar ou alterar
caso exista algum
erro

Os dados foram todos introduzidos manualmente para cada um de vocês, pelo que podem existir “gafes.
Vejam se está tudo ok, ou alteram. Podem alterar.

6. ACEDEM ÀS AUTORIZAÇÕES

Preenchem/escolhem
as autorizações

Validam os dados pessoais

7 CONFIRMAÇÃO

Carregam guardar alterações

Carregam em OK

Carregam em OK

