請填寫下列所有欄目, 多謝合作! Favor de preencher todos os campos seguintes, obrigado!

退休基金會退休及撫卹制度會員資料表
Ficha de Dados do Subscritor do Regime de Aposentação e Sobrevivência do Fundo de Pensões
會籍之首次登記 Inscrição pela 1a vez

會籍之重新登記 Re-inscrição

第一部份:會員的個人資料

更新/補充資料 Actualização

1a Parte: Dados individuais do subscritor

1 機關 Serviço:
組織代號Cód. Orgânico

名稱 Designação

2 會員編號 No. de subscritor:

A ARQUIVAR PELO FUNDO DE PENSÕES (DADOS CONFIDENCIAIS)

3 姓名 Nome:
中文 em chinês

葡文 em português

4 澳門居民身份證編號 Número do B.I.R.:

(

6 出生日期 Data de nascimento:

/

8 國籍 Nacionalidade:
9 婚姻狀況 Estado Civil:
10 地址 Morada:

中國 Chinesa
未婚 Sol.

)

5 性別 Sexo:

葡萄牙 Portuguesa

已婚Cas.

女F

男M

7 出生地 Naturalidade:

/

離婚Div.

其他 Outras

鰥寡Viúvo (a)

事實婚União de facto

地區/街道 Local/Rua

其他Outros

門牌/No. Policial

大 Edif.

座 Bloco
葡文 em português

中文 em chinês

樓層Andar

樓座 / 室 Moradia / Apt.

澳門 Macau

仔 Taipa

11 電話 Telefone: 住宅 Resid.

路環 Coloane

其他Outras

辦公室 Serviço

手機 Telemóvel

12 電郵 E-mail:

通訊語言 Língua para correspondência:

本人同意 Concordo

本人不同意 Não concordo

中文
Chinesa

透過上述手機接收退休基金會發出的短訊 (sms)
com a recepção de mensagens enviadas pelo Fundo de Pensões através do telemóvel acima referido.

第二部份: 會員的家屬資料

葡文
Portuguesa

2a Parte: Dados da família do subscritor

13 配偶資料Dados do(a) cônjuge:
姓名Nome
中文 em chinês

出生日期Data de nascimento
任職機構 Serviço

葡文 em português

/

/

公職 Função Pública

機關名稱 Designação do Serviço

私人機構 Empresa Privada
無職業 Desempregado(a)
14 卑親屬(如子、女…等)姓名:
Nome dos descendentes(e.g. filhos):

退休基金會存檔(保密資料)

中文 em chinês

親屬關係
Parentesco

有收取家庭津貼
Recebe subs. família

葡文 em português

15 有收取家庭津貼之尊親屬(如父、母...等)姓名:
Nome dos ascendentes (e.g. pais) pelos quais auferem subsídio de família:
中文 em chinês

出生日期
Data de nascimento
/

/

是/S

否/N

/

/

是/S

否/N

/

/

是/S

否/N

/

/

是/S

否/N

/

/

是/S

否/N

/

/

是/S

否/N

親屬關係
Parentesco

出生日期
Data de nascimento

葡文 em português

/

/

/

/

/

/

/

/

16 其他補充資料:
Outros dados complementares:

注意：

- 會員編號由退休基金會登記時編定 O número de subscritor é atribuído pelo Fundo de Pensões na altura da inscrição.

Atenção:

- 表內日期的填寫格式是日日/ 月月/ 年年年年 A data no impresso deve ser em forma de DD/ MM/ AAAA.

表格Modelo 15 (03/2012)

本會收集及處理個人資料政策聲明
DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DE RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DESTE FUNDO
1. 個人資料收集及處理的目的
在本表格內所提供的個人資料會用作本會行政管理用途。
2. 個人資料接收者
經本會收集及處理的個人資料，基於履行法定義務，有關資料有可能轉交予行政機關、司法機關及其他權限實體，該等機關及實體在處
理個人資料時，亦需符合相關法律規定。
3. 個人資料當事人的權利
根據《個人資料保護法》的規定，資料當事人有權向本會查閱及更正與其有關的個人資料，或直接向接收由本會轉移並保存這些個人資料的行政
機關、司法機關及其他權限實體作出查閱及更正該等個人資料。
1. Objectivos da recolha e tratamento de dados pessoais
Os dados pessoais fornecidos na ficha serão utilizados na gestão administrativa deste Fundo.
2. Destinatário
Os dados pessoais recolhidos e tratados por este Fundo, em cumprimento de obrigação legal, poderão ser entregues a orgãos administrativos ou judiciais e outras
entidades competentes, devendo estes, no tratamento dos dados pessoais, observar a respectiva lei.
3. Direito do titular dos dados pessoais
De acordo com a "Lei da Protecção de Dados Pessoais", o titular dos dados tem o direito de aceder e alterar os seus dados pessoais conservados,
ou aceder e alterar directamente os dados transferidos por este Fundo e que se encontram conservados noutros orgãos administrativos ou judiciais, ou
noutras entidades competentes.
本人已知悉以上«本會收集及處理個人資料政策聲明»之內容。
Tomei conhecimento do conteúdo da «DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DE RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DESTE FUNDO»
acima mencionado.
退休基金會專用 Reservado ao Fundo de Pensões

會員簽名 Assinatura do (a) subscritor(a)
備註 Observações

O /A

簽名 Ass.
日期 Data

-

-

(日-月-年 DD-MM-AAAA)

日期 Data

-

-

(日-月-年 DD-MM-AAAA)

退休基金會
Fundo de Pensões

澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
退休基金會
Fundo de Pensões
澳門南灣湖景大馬路796-818號財神商業中心(FBC)14樓
Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, nos.796-818, Fortuna Business Centre (FBC), 14º andar, Macau

諮詢熱線
Linha Aberta

28356556

表格Modelo 15 (11/2015)

