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Todos os Membros, designados ou não, devem renovar anualmente o seu estatuto mediante o pagamento da respetiva quota.

O candidato a Membro CRS manifesta estar de acordo com o seguinte:
Ao apresentar este pedido e considerando a minha intenção de ser membro do Council of Residential Specialists, entendo e estou de acordo 
com o seguinte:

1. Afirmo e certifico que, segundo a informação de que disponho, todos os dados que constam nesta proposta estão corretos na presente 
data. Estou consciente de que caso assim não fosse, poderia ser causa de rescisão deste contrato.

2. Estou consciente de que, como Sócio-Gerente ou Candidato, não posso utilizar a designação CRS até que me seja outorgada, depois de 
cumprir com todos os requisitos, e até que me seja comunicado por escrito. Caso utilize antes do tempo, poderá ser causa de rescisão 
imediata do contrato. Da mesma forma, estou consciente de que, logo que me seja outorgada a designação, tenho de manter um comportamento 
adequado com o Council of Residential Specialists, onde se inclui o pagamento da quota anual, para poder utilizar a designação CRS.

3. Renuncio expressa e irrevogavelmente a qualquer ação legal, agora ou no futuro, contra o Council of Residential Specialists, o seu Conselho 
de Administração, os seus corpos diretivos, os membros dos seus comités, empregados ou outras pessoas relacionadas com CRS, seja 
como grupo ou a título individual, por qualquer ato ou omissão relacionado com a minha pertença a CRS ou com o negócio desta instituição.

4. No caso de ser admitido como membro do CRS, comprometo-me a respeitar as suas normas e estatutos tal como estão formulados na 
atualidade e também tal como venham ser formulados no futuro. Da mesma forma comprometo-me a respeitar as políticas e procedimentos 
que o Council of Residential Specialists estabeleça.

Proteção de Dados Pessoais
O signatário toma conhecimento e expressamente aceita que a Retama Real Estate, S.A. - Sucursal em Portugal, com sede em Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1 – 14.o Piso, 1070-101 Lisboa 
(doravante, abreviadamente designada por “Retama”) recolha, trate e faculte os seus dados pessoais a terceiros, designados por esta, para efeitos de gestão e concretização da prestação 
de serviços contratada, nos termos constantes da presente declaração, dados esses que serão registados num ficheiro da responsabi- lidade da Retama. A informação pessoal 
disponibilizada pelo signatário será tratada para efeitos de gestão de inscrição, organização e realização de formações ministradas pela Council of Residential Specialists (“CRS”) e sua 
avaliação; registo como novo membro da CRS, se o signatário o pretender; e, bem assim, gestão de contactos para efeitos comerciais, controlo da qualidade dos serviços prestados pela 
Retama, condução de estudos de mercado e melhoria dos produtos e/ou serviços da Retama. O sig- natário reconhece que a Retama, para execução dos serviços solicitados e no âmbito 
dos acordos existentes com a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) e a CRS, transferirá e divulgará parte ou a totalidade da sua 
informação pessoal às referidas entidades, bem como a terceiros, incluindo terceiros prestadores de serviços (como por exemplo as empresas prestadoras de serviços de suporte), e que 
estas entidades poderão ter sede em países cuja legislação relativa à proteção de dados pessoais pode não ser equivalente à legislação de dados pessoais no seu país de residência e 
que, portanto, não oferecem os mesmos níveis de proteção de dados, designadamente nos Estados Unidos da América, onde se encontra a sede CRS. O signatário tem o direito de aceder 
aos seus dados, bem de como pedir o cancelamento, a retificação ou eliminação dos mesmos das bases de dados detidas pela Retama, sendo-lhe ainda permitido solicitar, a qualquer 
momento, que os mesmos não sejam tratados para efeitos comerciais ou de marketing direto. Quaisquer pedidos a este respeito devem ser remetidos, por escrito, à Retama. através do 
endereço Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1 – 14.o Piso, 1070-101 Lisboa, ou do e-mail – geral@crs.com.pt. O signatário reconhece ainda que a Retama poderá facultar os seus dados 
quando a isso se encontre obrigada por Lei ou mediante pedido das autoridades de supervisão (incluindo autoridades fiscais) e agencias governamentais. Estes terceiros podem 
localizar-se em jurisdições em que a legislação relativa à proteção de dados pessoais pode não ser equivalente à legislação de dados pessoais no país de residência do signatário, sempre 
que se encontrem reunidas as medidas adequadas (tal como requerido por lei), por forma a que a sua informação pessoal se mantenha protegida.

Ao assinar este formulário, declaro conhecer e consentir no tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades acima referidas, incluindo 
na transmissão e divulgação dos mesmos a terceiras entidades, incluindo a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de 
Portugal (APEMIP), com sede em Portugal,  e a NAR, com sede nos Estados Unidos da América, e ter tomado conhecimento dos meus direitos.

Sim quero ser Membro do Council of Residential Specialists
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Ser Membro CRS requer o pagamento de uma quota anual de 100€ + IVA à taxa legal em vigor. A quota anual corresponde a 12 meses corridos.

O pagamento deve ser efetuado por transferência bancária para:
Banco: Santander Totta; Nome do Titular: Retama Real Estate, Sucursal Portugal; IBAN: PT50 0018 0003 25506965020 67

Quota Anual

(Assinatura) (Data)

PEDIDO DE MEMBRO
Devolver preenchido e assinado para o email geral@crs.com.pt
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