Cultura

culture

www.famalicao.pt
camaramunicipal@famalicao.pt
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Pedido de Cedência de Bens
Culturais dos Museus Municipais

Praça Álvaro Marques
4764-502 V.N. de Famalicão
tel. +351 252 320 900
NIF 506 663 264

Identificação do/a requerente

N.º de Identificação Civil: ______________________________ Validade:________________________ NIF: _______________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________________Código Postal: ___________________________
Freguesia / União de Freguesias: ___________________________________________________________________________________________________________
Telemóvel: _________________________________ e-mail: ________________________________________________________________________________________________
Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de informações e notificações relativamente a este processo

Objeto do Requerimento
Venho por este meio requerer a V. Exa., nos termos do Código Regulamentar Sobre os Bens
e Equipamentos do Domínio Municipal, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de
5

de

janeiro

de

2016

na

sua

versão

atualizada, a cedência dos Bens Culturais do
constantes em listagem anexa,

Museu Municipal: Escolha um Item
no âmbito da:

Escolha um Item

para fins de: ________________________________________________________________________________________________________________________________
no período: __________/__________/20__________ a __________/__________/20__________
O/A requerente
Aos_____/_____/_____

________________________________________________

A Preencher pelo Serviço
Responsável do Museu:
Favorável

Desfavorável

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aos__________/__________/20__________

Assinatura: __________________________________________________________

Autorização Superior:
Favorável

Desfavorável

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aos__________/__________/20__________
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your place in culture

Assinatura: _______________________________________________________________

DCT.035-00

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 do requerente: _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Listagem dos Bens Culturais Requisitados
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O seu lugar na cultura

your place in culture

