N/ Refª ___________
__________________

JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais – Regulamento nº 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, que estabelece as regras relativas à
proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares)

O titular dos dados pessoais, abaixo assinado, na qualidade de utente/ requerente, que
solicitou os serviços a Freguesia de Valongo, em matéria de /para os efeitos de:
 Emissão de atestados diversos: residência, insuficiência económica, provas de vida, entre
outros;
 Licenciamento de canídeos/gatídeos;
 Concessão, Legalização ou pagamento de taxas de cemitério que incidam sobre sepulturas,
jazigos, capelas ou nichos e ossários;
 Pedidos diversos: assuntos de feira ( inscrições, requerimentos, pagamentos de taxas);
 Assuntos de hidroterapia ( inscrições, pagamentos);
 Assuntos de centro de convívio ( inscrições, pagamentos);
 Assuntos de Ação social ( apoio social e atendimento personalizado para a concessão de
apoio );
 Outros Requerimentos. Quais:________________________________________________
 Emissão de certidões. Quais:________________________________________________
 Outros Assuntos. Quais:___________________________________________________
Informação:
1. Os dados pessoais solicitados, serão utilizados e tratados unicamente para a finalidade
a que se destinam e, serão tratados pelo responsável nomeado ao efeito, na matéria
acima assinalada, que tem a obrigação legal de respeitar o total sigilo e
confidencialidade.
2. Os dados pessoais recolhidos serão conservados pelo período mínimo necessário para
a prossecução das finalidades que motivaram a sua recolha ou tratamento,
salvaguardando-se os prazos de conservação previstos na lei, e sempre em respeito
pelas garantias de sigilo e confidencialidade previstas no Regulamento Geral de
Proteção de Dados.
3. Pode, o titular dos dados retirar o consentimento para o presente tratamento, em
qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento propriamente dito, devendo faze-lo por forma expressa e por escrito,
nas instalações da Freguesia, de forma a ser possível proceder-se ao registo.
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4. Se os dados pessoais ou os documentos onde os mesmos estiverem inseridos forem
imprescindíveis para o efeito a que se destinam e se o titular não consentir o seu uso
ou tratamento, é advertido de que pode não ser possível ou viável dar seguimento ao
requerido, assumindo as consequências do não consentimento.
5. Tem o direito de ser notiﬁcado, nos termos previstos no Regulamento, caso ocorra
uma violação dos seus dados pessoais, podendo apresentar reclamações perante a(s)
autoridade(s) competente.
6. Os dados serão apagados findo o prazo definido para o seu tratamento ou, na
impossibilidade de destruição ou apagamento, por imposição legal, serão arquivados e
conservados em cumprimento das formalidades impostas pelo Regulamento.
O titular dos dados:
Sim  Não Aceita e presta o seu consentimento ao Responsável pelo Tratamento para
tratar dados pessoais relativos à sua pessoa, para a finalidade a que se destinam os dados,
de forma a serem prosseguidos os fins do pedido/ requerimento formulado pelo próprio
titular.
Sim  Não  Aceita e presta o seu consentimento para colocação do cartão de cidadão no
leitor de dados, unicamente para o fim a que se destina, sendo salvaguardado que não
haverá reprodução dos mesmos.
Sim  Não  Aceita e presta o seu consentimento para fins de gestão ou outras finalidades
permitidas por lei, e, quando necessário, colocar essa informação à disposição de terceiros,
prestadores de serviços, organismos públicos e quaisquer outras entidades, nos termos
legais.
Sim Não  Consente expressamente, nomeadamente, na recolha, registo e integração em
bases de dados, organização, conservação, adaptação, alteração, recuperação, consulta,
utilização, eliminação e comunicação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de
colocação à disposição, incluindo a possibilidade de comparação e interconexão.
 Não aceita de todo o tratamento de dados e aceita as consequências de impossibilidade
por parte dos Serviços de dar seguimento ao requerido por falta de elementos
necessários e imprescindíveis ao efeito.
O titular dos dados assina :
_________________________________________
Valongo, em _____de______________de_________.
Obs: entregue uma cópia ao titular dos dados.
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