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收集個人資料聲明 

根據第 8/2005號法律《個人資料保護法》的規定：(1) 在本表格內所提供的個人資料會用作處理申請的用途。(2) 基於履行法定義務，上述資料亦有可能轉交其他

有權限實體。(3) 申請人有權依法申請查閱、更正或更新存於本會的個人資料。(4) 本會人員在處理申請者的個人資料時，均會作出保密及妥善保管的措施，直至

該等資料使用完畢及保存期結束，屆時有關資料將按規定銷毁或封存。 

Declaração para Prestação de Dados Pessoais 

Nos termos da Lei n.º 8/2005 “Lei da Protecção de Dados Pessoais”: (1) Os dados pessoais prestados neste formulário serão utilizados para fins de processamento de pedidos. 

(2) Por razões de cumprimento de obrigações legais, esses dados podem ser transferidos para outras entidades competentes. (3) O requerente pode, nos termos da lei, consultar, 

rectificar e actualizar os dados pessoais na posse destes Associacao. (4) Ao tratar dos dados pessoais do requerente,o pessoal destes Associacao toma as devidas medidas de 

precaução e cumpre o dever de sigilo e de guarda, até se concluir a finalidade a que se destinavam ou expirar o seu prazo de conservação. Neste caso, os dados serão, nostermos 

das disposições em vigor, destruídos ou definitivamente arquivados. 

澳門氣象學會 

Associação Meteorológica de Macau 

聯絡地址：澳門氹仔嘉模郵局郵政信箱 5010 號 

P. O. Box 5010, Estação de Carmo, Taipa, Macau  

E-mail：enquiry@mmets.org 

Web Site：http://www.mmets.org       澳門氣象學會 

 

入會申請表 

Boletim de Inscrição 

*請提交有效證件影印副本及近照乙張*                             *Fotocópia do documento de identificação e uma foto recente* 

申請會員類別 Tipo de associado： ☐普通 Geral (MOP $300 /年 ano) ☐永久 Vitalício (MOP $2,500) 

姓名 Nome：__________________________________________ 性別 Sexo：  ☐男 M  /  ☐女 F 

出生日期 Data de nascimento：_______年 Ano_____月 Mês_____日 Dia 國籍 Nacionalidade：___________________ 

證件類別 Tipo：___________________________________  編號 Número：____________________________ 

聯絡地址 Endereço：______________________________________________________________________ 

聯絡電話 Telefone：_________________________ 電郵 E-mail：_______________________________ 

最高學歷及所屬範疇 Habilitação máxima e área：________________________________________________ 

任職機構及職務 Onde trabalha e posição.：_____________________________________________________ 

其他興趣 Outros interesses：________________________________________________________________ 

聲明：本人願意遵守本會章程、附則及一切經會員大會通過之決議及理事會之決定，並聲明提交之資料全部屬實，同時有義務對提交

之資料及時作出修正及更新。本申請表所收集之個人資料會根據《個人資料保護法》保存，且僅作為本會通訊聯絡及會務統計之用。 

Declaração: Declaro que, de livre vontade, aceito os estatutos da Associação, regulamentos complementares e todas as decisões aprovadas pela 

Assembleia Geral e decisões do Conselho Executivo e declaro que todas as informações entregues são verdadeiras. Ao mesmo tempo tem o 

dever de actualizar em tempo oportuno todas as informações entregues. As informações pessoais recolhidos neste boletim de inscrição são 

guardadas segundo a (Lei de Proteção de Dados Pessoais), e só são utilizados como meio de comunicação e nos trabalhos estatísticos desta 

Associação. 

     ☐ 同意 Aceito 

申請人簽署 Assinatura：______________________ 申請日期 Data：______年 Ano_____月 Mês_____日 Dia 

以下由本會填寫 A preencher pela Associação 會員編號 Número de Associado：_______ 

批准日期 Data de autorização：______年 Ano_____月 Mês_____日 Dia 會費收妥 Recepção da quota：   ☐ 

備註 Nota.：  

 批准 Autorizo：____________________ 

 

 

會員照片 

Foto 


