
Obrigado pela sua colaboração!

Candidatura inicial do franchising MyIced

A Mais Iogurte LDA, empresa detentora do conceito Myiced® garante a estrita confidencialidade no tratamento de todos os
dados. A informação disponibiliza não será partilhada com terceiros, e apenas será utilizada na nossa empresa para gestão da
candidatura e do interesse manifestado no sistema de franchising Myiced®. Os dados recolhidos serão guardados em formato
digital num prazo de 12 meses no sentido de melhorar o interesse e criação de parceria futura. O interessado mantém o direito
de acesso, direito ao apagamento, direito de rectificação, direito de portabilidade, direito à limitação do tratamento, direito à
oposição, direito de reclamação – i.e., Direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Protecção de Dados
(https://www.cnpd.pt).

Concordo e autorizo que os meus dados sejam objeto de tratamento pela Mais Iogurte LDA.

Não concordo e não autorizo que os meus dados sejam objeto de tratamento pela Mais Iogurte LDA.

1. Dados pessoais

Nome completo

Morada (rua)

Código postal Localidade Data de nascimento

Telefone e-mail

Experiência profissional/área

Trabalha Sim Não Comentários

2. Dados do negócio

2.1 Já dispõe de local Sim Não

Se sim, qual a morada completa

Área do local (m2) Dispõe de licenciamento par serviços Sim Não sei, tenho de confirmar

Se não tem local, qual a zona de interesse ou localização

2.2 Como vai realizar o projeto Capitais próprios Crédito

Qual o valor que considera investir no projeto

Negócio destinado a Auto-emprego Só Investimento

Já experimentou os nossos produtos Sim Não

3. Interesse
Pode resumir, do seu ponto de vista, o conceito de frachising

Porquê o interesse no conceito MyIced

Se sim, onde

Crédito e capitais próprios
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