Consinto que o Município de Vila Nova de Famalicão recolha e trate os meus dados pessoais para os fins específicos
abaixo selecionados, de acordo com a Política de Privacidade do Município, que pode ser consultada em
http://www.famalicao.pt/, relativamente a:
Institucional
Cultura
Desporto e Juventude
Educação
Economia, Comércio e Turismo
Ambiente, Energia e Saúde Pública
Ordenamento e Gestão Urbanística
Mobilidade
Solidariedade Social
Segurança e Proteção Civil
*RYHUQDQoD GHVHQYROYLPHQWRWHUULWRULDOLQWHJUDGR
Outro: _________________________________________________________________________________
O/A Cidadão(ã)
Aos _________________

__________________________________________________

A preencher pelos Serviços

Arquivo

Despacho de DPO 1
___________________

___________________

_____/_____ /______

_____/_____ /______
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1

DPO: Encarregado de Proteção de Dados
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2CRM:
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your place

Brainhouse

seu lugar

Declaração de Autorização de Tratamento de Dados Pessoais
Nome _______________________________________________________________________________________
E-Mail ___________________________________________________________ Contacto ____________________

Consinto que o Município de Vila Nova de Famalicão recolha e trate os meus dados pessoais para os fins específicos
abaixo selecionados, de acordo com a Política de Privacidade do Município, que pode ser consultada em
http://www.famalicao.pt/, relativamente a:
Institucional
Cultura
Desporto e Juventude
Educação
Economia, Comércio e Turismo
Ambiente, Energia e Saúde Pública
Ordenamento e Gestão Urbanística
Mobilidade
Solidariedade Social
Segurança e Proteção Civil
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Aos _________________
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___________________

___________________

_____/_____ /______

_____/_____ /______
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Brainhouse

D*4-02

E-Mail ___________________________________________________________ Contacto ____________________

Regulamento Geral de Proteção de Dados – Informação sobre o tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente subscritor do requerimento, sendo a finalidade a expressa no
presente formulário. O titular dos dados tem direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a
qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de duvida poderá ser consultado o Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt.
Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.

Nome _______________________________________________________________________________________

D*4-02

Regulamento Geral de Proteção de Dados – Informação sobre o tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente subscritor do requerimento, sendo a finalidade a expressa no
presente formulário. O titular dos dados tem direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a
qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de duvida poderá ser consultado o Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt.
Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.

seu lugar

Declaração de Autorização de Tratamento de Dados Pessoais

