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

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

Autorização de Filmagens em Espaço
Público
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Identificação do/a requerente
Nome: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: __________________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________________________________ C. 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

Identificação do/a representante
Nome: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: __________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________________________________________ C. Postal: ______________________________________
Freguesia/União de Freguesias: ________________________________________________________________________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: _____________________________________________________________________________________________________________________________
Designação do Projeto

Sinopse do Projeto

CMVNF.029-00

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 dúvida 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.

NIF 506 663 264
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O seu lugar

your place

Equipamento e Recursos Humanos
Número de Participantes da equipa técnica e artística (identificação facultativa): ___________________________________________________
Equipamento técnico e cénico a utilizar:

_

Locais da Rodagem
Morada: _____________________________________________________________________________________________________________ C. Postal: ______________________________________
n.º de polícia: _____________________ Freguesia/União de Freguesias: ___________________________________________________________________________________
Períodos de Rodagem: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Locais da Rodagem

Documentos Anexar
Nota de Intenções;
Dossier Artístico e Técnico;
Estratégia de Produção e de Calendarização;
Planta com a identificação dos espaços que se pertente utilizar;
Pede deferimento,
Aos

_____/_____/_____

O/A Requerente
__________________________________________________

Taxa paga pela guia ___________________________
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O/A Colaborador ______________________________

