




IV Votação por correspondência postal e por meios eletrónicos 

Os Associados podem exercer o seu direito de voto por correspondência postal ou com 

recurso a meios eletrónicos, sendo que os Associados ou seu representante que pretendam 

participar na reunião por meios telemáticos só poderão votar por correspondência ou com 

recurso a meios eletrónicos, devendo para tanto: 

a) no caso de voto por correspondência postal, poderão solicitar o boletim de voto e
as respetivas instruções e condições de segurança via telefone 211131020 (Lisboa)
ou 220040070 (Porto) ou por email clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt ou
obter o boletim no sítio do Clube www.clubemillenniumbcp.pt.

O boletim de voto, com assinatura reconhecida por entidade habilitada para o efeito,
ou acompanhado de fotocópia do respetivo documento de identificação, deve ser
colocado em sobrescrito fechado, dirigido ao Presidente da Mesa com a menção de
que contém boletim de voto por correspondência postal, e endereçado à Direção do
Clube Millennium bcp em Lisboa ou Porto, respetivamente na Calçada da Palma de
Baixo 6A e na Rua Sá da Bandeira 135, Portugal, onde deve ser recebido até às 18
horas do dia 18 de outubro de 2022.

b) no caso de voto por meios eletrónicos, através do sítio do Clube
www.clubemillenniumbcp.pt, a partir de dia 28 de setembro até dia 18 de outubro
às 18 h 30 mns adotando os procedimentos e condições de segurança indicados
no sítio do Clube www.clubemillenniumbcp.pt.

Os votos exercidos por correspondência postal ou por meios eletrónicos são considerados 
no momento do escrutínio da votação, sem prejuízo do direito de cada Associado ou seu 
representante que esteja a participar na transmissão por meios telemáticos mudar o 
sentido de voto no decurso da Assembleia Geral, até ao encerramento da votação do ponto 
relevante da ordem do dia, sendo-lhe indicado um número de telefone para o efeito, 

V Proteção de dados pessoais 

Os dados pessoais que os Associados e os representantes dos associados disponibilizam 
ao Clube no exercício dos direitos de participação, representação e voto na Assembleia 
Geral serão objeto de tratamento pelo Clube com a finalidade de gerir a sua relação com 
os associados no âmbito da Assembleia Geral para cumprimento das suas obrigações 
legais, sendo conservados pelos prazos legalmente estabelecidos ou até à resolução 
definitiva de qualquer questão relativa à Assembleia Geral, incluindo o respetivo 
processo e resultado deliberativo. 

Mais se informa que os associados poderão exercer os direitos de, nos termos legais 
aplicáveis, solicitar ao Clube o acesso aos dados pessoais que lhes digam respeito, assim 
como a sua retificação, a limitação do tratamento ou o direito de se opor ao tratamento, 
através do endereço de correio eletrónico clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt. 

Lisboa, 18 de setembro de 2022 
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