PROGRAMA MESR - MOTORES EFICIENTES PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
FICHA PRÉ-ADESÃO
Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

Empresa
NIF

CAE:

Morada
Localidade

Cidade

Código Postal

Pessoa de Contacto
Função

Telefone

Email

Relação de móveis de frio instalados: balcões refrigerados, arcas, geleiras, expositores, etc.
Tipo

Balcões internos frios

Qtde

Tam.(metros)

Tipo

Expositores frios

Qtde

Tam.(metros)

Tipo

Arcas

Qtde

Tam.(metros)

Tipo

Geleiras

Qtde

Tam.(metros)

Tipo

Outros móveis

Qtde

Tam.(metros)

Qtde

Tam.(metros)

Tipo
TOTAL

Observações

Como obteve conhecimento da campanha?
Declaração de
consentimento

Declaro que li e dou o meu consentimento.

Declaração de Consentimento de Dados Pessoais
(ao abrigo do Regime Geral de Proteção de Dados):

A AHRESP é a responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais.
Informamos que os dados pessoais recolhidos neste formulário (nome, NIF, email,
morada e telefone) se destinam à inscrição e execução no Programa MESR (Motores
Eficientes para Sistemas de Refrigeração), promovido e gerido pela AHRESP, bem como
ao envio de informação relacionada com este Programa e informação geral sobre a
AHRESP.
Mais informamos que estes dados serão também transmitidos a terceiros, Orbitop (NIF
513 097 694) e Hábito Planeta II Lda (NIF 506 547 361), para efeitos de contacto por
parte destas entidades, agendamento de visita técnica, prestar informação relacionada
com o Programa ou outras que entende necessárias à execução do Programa.
Pode, a qualquer momento, pedir cópias dos seus dados, exercer os seus direitos de
retificação, acesso, cancelamento, esquecimento ou oposição através de pedido para
um dos seguintes contactos: e-mail: rgpd@ahresp.com; telefone: 213 527 060;
morada: Avenida Duque D`Ávila nº 75 | 1049-011 Lisboa
Pode ainda solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais para uma entidade por si
indicada.
Para efeitos de reclamação poderá recorrer à autoridade de controlo competente.
Os seus dados pessoais serão conservados enquanto se mantiverem as finalidades para
que foram recolhidos e sem prejuízo da conservação dos dados a que a AHRESP estiver
obrigada por imposição legal.
Autorizo que os meus dados pessoais sejam tratados para os fins acima mencionados.

Nome: _________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________

Data: ____ / ____ / ____________

ail,
es
mo
a

NIF
or
da

de
ra
0;

si

ra
er

.

__

___

________

