FREGUESIA DE OLIVAIS

REQUERIMENTO
Exma. Senhora Presidente
Identificação do requerente
Nome
Morada

Código Postal

-

Localidade
Doc. Identificação n.º

NIF/NIPC

Telemóvel

Telefone

Email
Loja n.º

Mercado

☐

Operador

☐

Vem requerer

Sim

Lugar / Setor n.º

Não

☐ Expor

Documentos a entregar

☐

Documentos justificativos do requerimento / exposição

☐

Cópia de documento de identificação do(a) requerente (se autorizado)

Declaro que as informações que preenchi são verdadeiras e que tomei conhecimento da informação sobre proteção de dados - Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD), constante na página 2 do presente documento.
Pede deferimento,
Olivais,
A preencher pelos serviços da JFO

documentos entregues

Data
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Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt
Página 1 de 2

DACE v01 Mod.01 - 2021.11.04

O(A) funcionário(a)

FREGUESIA DE OLIVAIS

REQUERIMENTO

Informação sobre proteção de dados – Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
A Junta de Freguesia de Olivais, respeita as regras da privacidade e a proteção de dados pessoais constantes do
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 e da Lei n.º 58/2019, de 8 de
agosto, relativos à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e livre circulação
desses dados (Regulamento Geral de Proteção de Dados - RGPD), bem como da legislação nacional aplicável.
Direito de informação:
Recolha e tratamento de dados pessoais – (art.º 13.º, n.º 1 , alínea a) do RGPD:
Os dados pessoais recolhidos e tratados são os que voluntariamente colocar no formulário.
Encarregado de Proteção de Dados (art.º 13.º, n.º 1, alínea b) do RGPD):
Contactos para o exercício dos direitos: geral@jf-olivais.pt e Rua General Silva Freire, Lote C,1849-029 LISBOA
Finalidade de tratamento de dados pessoais (art.º 13.º, n.º 1, alínea c) do RGPD):
Os dados pessoais recolhidos e tratados, como sejam os dados de identificação e contactos, são exclusivamente para
atualização da base de dados existente na Divisão Apoio ao Cidadão e Economia da Junta de Freguesia de Olivais, e
comunicações relativamente ao requerido.
Interesses legítimos (art.º 13.º, n.º 1, alínea d) do RGPD):
São interesses legítimos da Junta de Freguesia de Olivais, no âmbito da sua missão
Destinatário de dados pessoais (art.º 13.º, n.º 1, alínea e) do RGPD):
Os dados destinam-se a ser utilizados pela Junta de Freguesia de Olivais, não estando prevista nenhuma transmissão para
outras entidades e, no(s) caso(s) em que tal possa ocorrer, será previamente solicitado o devido consentimento nos termos
da regulamentação comunitária e legislação em vigor em matéria de proteção de dados.
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A preencher pelos serviços da JFO (observações)

