
Identificação do Proprietário

Renovações

Novo Sócio

Nome

Casal Full: 2844€

Casal Full: 2986€

Individual Full: 1500€

Individual Full: 1575€

Junior Full: 150€

Junior Full: 150€

Morada

Cidade Código Postal

Telemóvel

-

Email

NIF

Telefone

H’Cap (EGA) Home Club
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Subscrição Amendoeira Premium 2021
Amendoeira Faldo Course, Amendoeira O’Connor Jnr. e Amendoeira Academy

Li e aceito os Termos e Condições (pág.2) e a Política de Privacidade (pág.3 e 4), de acordo com o Regulamento (EU) 2016/679  
do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016.

Para uso interno:

Número  
de subscritor

AssinaturaData

Data de início  
da subscrição

/

/

/

/

Nota
Confirmo que todas as informações fornecidas são verdadeiras e precisas. A minha assinatura indica que eu entendo e concordo  
que a Morgado da Lameira, SA. tem o direito de rescindir a minha subscrição e / ou jogar privilégios em qualquer momento por uma conduta 
considerada irracional ou para reincidente de regras e / ou políticas estabelecidas pelo campo de golfe e / ou seus funcionários. Também entendo  
que nenhum reembolso da minha subscrição será devolvido por qualquer motivo e que minha subscrição não é transferível.



Subscrição Amendoeira Premium 2021

TERMOS E CONDIÇÕES

1. Validade
Subscrição válida de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2021.

2. Pagamento
Em numerário, cartão de crédito ou débito, transferência bancária ou cheque à ordem de Morgado da Lameira, S.A.

3. Regras para Amendoeira Faldo Course, Amendoeira O’Connor Jnr. e Amendoeira Academy Course

3.1 - Para além das facilidades diárias, os subscritores anuais ficam habilitados a participar nas competições, sujeitos aos regulamentos do clube.

3.2 - O acesso aos campos de golfe só é permitido após o check-in na loja do campo de golfe.

3.3 - A subscrição é p essoal e intransmissível.

3.4 -A Direção reserva-se o direito de terminar a subscrição sem aviso prévio, na eventualidade de incumprimento das regras estabelecidas.

3.5 -Os grupos de saíd a são compostos por 4 jogadores.

4. Aos Subscritores Premium são ainda concedidos os seguintes benefícios: 
4.1 - 20% de desconto nos bares, buggy bar, restaurantes, loja de Golfe (com exceção dos artigos em promoção), alojamento, aluguer  

de equipamento e campos desportivos no Amendoeira Golf Resort, exceto o campo de futebol de relvado, mediante a apresentação  
do respetivo cartão. 

4.2 - O titular da subscrição tem direito a convidar até 6 jogadores por dia, mediante disponibilidade. Estes convidados beneficiam de uma tarifa 
especial no Amendoeira Faldo Course, Amendoeira O’Connor Jnr. e Amendoeira Academy Course, sempre que acompanhados pelo próprio 
subscritor. Tarifa especial para 2021 é de 50€ por volta e por jogador. Buggy incluído e sujeito a disponibilidade.

4.3 - 15% de desconto em lições de golfe.

4.4 - Oferta de buggy ou trolley durante os dias de jogo. Sujeito a disponibilidade.

4.5 - Oferta de 1 token para utilização no campo de prática, no dia do jogo, 1 hora antes da hora de saída, com um limite de 10 tokens mensais.  
Sujeito a disponibilidade.

4.6 - Atribuição de cartão Amendoeira Premium.

4.7 - Subscritores Amendoeira Premium como sócios do Amendoeira Clube de Golfe beneficiam de preços preferenciais na maioria dos campos 
de golfe nacionais (ao abrigo do acordo de reciprocidade), mediante apresentação do respetivo cartão de sócio.

4.8 - Oferta da Subscrição Amendoeira Clube de Golfe, incluindo a federação e cartão CNIG.

4.9 - Torneios do Amendoeira Clube de Golfe periódicos, 1 Medal mensal e 5 tempos diários bloqueados para os subscritores, exceto em dias  
de torneio nos 2 campos.

4.10 - 2 Vouchers green fee gratuitos na Amendoeira Golf Resort. Válido para Individual e Casal.

4.11 - 4 Vouchers green fee gratuitos no Palmares Ocean Living & Golf. Válido para Individual e Casal.

4.12 - Condições especiais em Praia del Rey e West Cliffs.

4.13 - Member get Member: Crédito em F&B até 200€ (para o sócio e o novo sócio).

4.14 – Juniores até 18 anos de idade (inclusive).

5. Reserva de Tee Times
5.1 - No ato da reserva é necessário informar o nome e número de subscritor.

5.2 - O check-in obriga a apresentação do cartão de subscritor.

5.3 - Nos campos do Amendoeira Golf Resort, os subscritores anuais podem reservar com o máximo de dois meses de antecedência,  
de acordo com a disponibilidade do campo.

5.4 - Tee times que sejam marcados pelo subscritor e não utilizados são considerados como no-show e serão cobrados ao valor de 50€. O 
Amendoeira Golf Resort reserva-se o direito de negar o acesso aos seus campos de golfe sempre que existam valores pendentes  
de pagamento (inclusive taxa de no-show).
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE NA RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  
(de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016)

A Morgado da Lameira – Empreendimento Turístico e Golfe, S.A, doravante “Morgado da Lameira” ou a “Empresa” reconhece a importância de
proteger os dados pessoais dos seus clientes, qualquer que seja a sua natureza. Nesta política de privacidade são explicados quais os dados pessoais
recolhidos, as finalidades a que se destinam, como são tratados, com quem podem ser partilhados, durante quanto tempo são conservados, quais os
direitos que assistem aos titulares dos dados, as formas de entrar em contacto com a “Empresa” para exercer esses direitos, entre outros.

O cliente deve ler com atenção esta política de privacidade, que foi redigida de forma clara e simples para facilitar a compreensão, e decidir de forma
esclarecida, livre e voluntária se autoriza o tratamento dos seus dados pessoais.

1. Âmbito
Esta política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos através deste impresso.

2. Entidade responsável pelo tratamento e entidades subcontratadas
A entidade responsável pela recolha e tratamento dos Dados Pessoais é a “Morgado da Lameira, Empreendimento Turístico e Golfe, S.A.” (doravante
“Morgado da Lameira”) sociedade anónima com sede no Amendoeira Golf Resort, Morgado da Lameira, 8365-006 Alcantarilha, Algarve, Portugal,
registada na Conservatória do Registo Comercial de Silves com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500952302, com o capital social de
Euros 51.932.520,00. Pode contactar a “Morgado da Lameira” sobre qualquer questão relacionada com a presente política de privacidade através dos
seguintes pontos de contacto:

Endereço de correio eletrónico:
data.protection@amendoeiraresort.com

Correio postal:
Morgado da Lameira, S.A. – Data Protection
Morgado da Lameira
8365-006 Alcantarilha

Telefone: 282 320 820

3. Categorias de dados pessoais recolhidos e objeto de tratamento
Os Dados Pessoais recolhidos e tratados consistem essencialmente em informação relativa ao nome, nacionalidade, género, data de nascimento,
morada, endereço de e-mail, telefone, telemóvel, número de identificação fiscal, dados do cartão de crédito (recolhidos, se for o caso, apenas para
efeitos de faturação), embora possam vir a ser recolhidos outros Dados Pessoais que se mostrem necessários ou convenientes para a prestação ou
cobrança de Serviços por parte da “Morgado da Lameira – Empreendimento Turístico e Golfe, S.A.”

4. Utilização e finalidades do tratamento de dados do utilizador 
Os Dados Pessoais recolhidos serão utilizados apenas para as seguintes finalidades:

Prestação de serviços hoteleiros e serviços associados (restaurantes, bares, etc.); Efetivação das reservas de alojamento e de golfe; Inscrição em
torneios; Gestão de contratos com o Titular dos Dados; Faturação e cobrança ao Titular dos Dados; Informação ao Titular dos Dados, que o tenha
autorizado, de novos produtos e serviços disponibilizados no Site e/ou nos estabelecimentos de prestação de serviços; ofertas e campanhas especiais;
informações sobre promoções e informações sobre a “Morgado da Lameira” e o “Amendoeira Golf Resort”, e por fim, para análises estatísticas
de marketing de uso exclusivo da “Morgado da Lameira”; Prestação de outros serviços, tais como newsletters, inquéritos de opinião, ou outras
informações ou produtos requisitados ou comprados pelo Utilizador.

5. Prazo de conservação dos dados pessoais
Sempre que não exista uma imposição legal que obrigue a conservar os dados por um período de tempo mínimo, os dados serão conservados apenas
pelo período mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, sendo eliminados no seu termo,
exceto se dentro desse período for retirado o consentimento pelo titular.

6. Entidades subcontratadas
O tratamento dos dados pessoais poderá ser realizado por uma entidade terceira, subcontratada pela “Morgado da Lameira”. As entidades
subcontratadas tratarão exclusivamente os dados para as finalidades estabelecidas pela “Morgado da Lameira” e em observância das instruções por
esta emitidas, cumprindo rigorosamente as normas legais sobre proteção dos dados pessoais, segurança da informação e demais normas aplicáveis.
Depois da recolha dos Dados Pessoais, e se for o caso, a “Morgado da Lameira” presta ao Titular informações acerca das Entidades Subcontratadas que,
no caso concreto, possam efetuar tratamentos de dados em nome da “Morgado da Lameira”.

7. Transferências internacionais de dados
A “Morgado da Lameira” realizará o tratamento dos dados recolhidos dentro do espaço da União Europeia, não prevendo realizar qualquer
transferência internacional de dados. Se, no futuro, essa transferência vier a ocorrer, compromete-se a assegurar que a transferência obedece às
disposições legais aplicáveis, nomeadamente quanto à determinação da adequação de tal país no que respeita à proteção de dados e aos requisitos
aplicáveis a tais transferências.
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8.Direitos dos titulares dos dados
Enquanto a “Morgado da Lameira” possuir ou processar os dados pessoais, todos os titulares podem, em qualquer momento e de forma gratuita,
exercer os seguintes direitos:  

Direito de acesso – direito a solicitar uma cópia das informações existentes sobre o titular;

Direito de retificação – direito a corrigir os dados que considere imprecisos ou incompletos;

Direito ao apagamento dos dados pessoais (direto a ser esquecido) – em determinadas circunstâncias, enquanto titular dos dados pode pedir  
que os seus dados sejam apagados dos registos;

Direito à limitação do tratamento – quando determinadas condições se verifiquem o titular dos dados pode limitar o tratamento dos seus dados; 

Direito de portabilidade – direito de ter os seus dados transferidos para outra organização, dentro de determinados condicionalismos;

Direito de oposição ao tratamento – direito de se opor a certos tipos de processamento, como marketing direto;

Direito de se opor ao tratamento automatizado, incluindo o perfil;

Direito de apresentar reclamação – junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou outra entidade de controlo.

9. Caráter obrigatório dos dados solicitados
Os dados que constam no formulário de subscrição, que estejam identificados com (*) são de preenchimento obrigatório para cumprir a finalidade
estabelecida. Como tal, se o titular não facultar os mesmos, a “Morgado da Lameira” não poderá prestar o serviço ou atender ao pedido deste.

10. Decisões automatizadas
A “Morgado da Lameira” poderá elaborar perfis de utilizadores, o que permitirá a adoção de decisões automatizadas, baseadas nas características
pessoais, preferências, histórico de comportamento e localização. Nestes casos, o titular terá o direito de obter uma intervenção humana na decisão,
de expressar o seu ponto de vista e de impugnar a decisão adotada pela “Morgado da Lameira”.

11. Medidas de proteção dos dados pessoais  

Para garantir a segurança dos Dados do Titular e a máxima confidencialidade, a “Morgado da Lameira” aplica diversas medidas técnicas e
organizativas. Tendo em conta a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento dos dados, bem como os riscos decorrentes do
tratamento para os direitos e liberdades do Titular, a “Morgado da Lameira” compromete-se a aplicar, tando no momento da definição dos meios
de tratamento, como no momento do próprio tratamento, as medidas técnicas e organizativas necessárias e adequadas à proteção dos Dados do
Utilizador e ao cumprimento das obrigações legais. Compromete-se ainda a assegurar que, por defeito, só sejam tratados os dados que forem
necessários para cada finalidade específica do tratamento e que esses dados não sejam disponibilizados sem intervenção humana e a um número
indeterminado de pessoas.

12. Violações de dados pessoais
Em caso de violação de Dados Pessoais e na medida em que tal violação seja suscetível de implicar um elevado risco para os direitos, liberdades e
garantias do Utilizador, a “Morgado da Lameira” compromete-se a comunicar a violação dos Dados Pessoais ao Utilizador em causa, no prazo de 72
horas a contar do conhecimento do incidente.

13. Alterações à política de privacidade 
A “Morgado da Lameira” reserva-se o direito de alterar a sua Política de Privacidade a todo o tempo. Em caso de modificação e caso a alteração seja
substancial, será colocado um aviso no Site que pode ser consultado em www.amendoeiraresort.com.

14. Lei e foro aplicáveis
A Política de Privacidade, bem como a recolha, tratamento ou transmissão de Dados do Utilizador, são regidas pelo disposto no Regulamento (EU)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 e pela legislação e regulamentação aplicáveis em Portugal. Quaisquer
litígios decorrentes da validade, interpretação ou execução da Política de Privacidade, ou que estejam relacionados com a recolha, tratamento ou
transmissão de Dados do Utilizador, devem ser submetidos em exclusivo à jurisdição dos tribunais judiciais da comarca de Faro, sem prejuízo das
normas legais imperativas aplicáveis.

Declaração de consentimento
Declaro que entendi todas as disposições da presente política de privacidade, pelo que dou o meu consentimento para a recolha e tratamento dos
meus dados pessoais, para as finalidades acima indicadas, em conformidade com os termos e condições que antecedem.
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