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Consentimento de Tratamento de Dados 

Titular dos dados pessoais: 
 
Nome: ___________________________________________________________________  
 
NIF: _______________ Contacto: _______________ 
 
Número Cartão de Cidadão/BI: __________________ Data de Nascimento: _____________ 
 
Morada: ___________________________________________________________________ 
 
Representante legal (se aplicável): 
Nome: _________________------------------------__________________________ 
 
Número Cartão de Cidadão/BI: _____------------------____ 

 

Responsável pelo tratamento: Junta de Freguesia de Esmoriz 

NIF (entidade): 507836510 

A Junta de Freguesia procede ao tratamento dos dados pessoais estritamente 
necessários à disponibilização de informação, aos procedimentos administrativos no 
domínio das suas atribuições e competências e à divulgação das suas atividades, de 
acordo com as interações dos/das cidadãos/ãs e utentes através dos diferentes canais 
de atendimento e comunicação (presencial, mediado ou por acesso remoto). 
 
Os dados pessoais recolhidos pela Junta de Freguesia são tratados informaticamente, 
quer no âmbito da gestão de um relacionamento contratual, quer no contexto do 
cumprimento das atribuições e competências municipais, estando assegurada a 
proteção, privacidade e segurança nos termos da legislação em vigor. 
 
Licitude e finalidade do tratamento 
 
As operações de tratamento de dados realizadas pela Junta de Freguesia enquadram-
se numa ou mais finalidades específicas, constituindo fundamento de legitimidade o 
consentimento do titular dos dados e o tratamento ser considerado necessário para: 

 A execução de um contrato no qual o/a titular dos dados é parte ou para 
diligências pré-contratuais a pedido do/a titular dos dados; 

 O cumprimento de uma obrigação jurídica a que o/a responsável pelo 
tratamento esteja sujeito; 
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 O exercício de funções de interesse público ou de autoridade pública de que a 
Junta de Freguesia esteja investido; 

 Efeito dos interesses legítimos prosseguidos pela Junta de Freguesia ou por 
terceiros; 

 Defesa dos interesses vitais do/a titular de dados ou de outra pessoa singular. 
 

 
Os dados pessoais recolhidos poderão, ainda e eventualmente, ser objeto de 
tratamento para fins estatísticos, para ações de divulgação de informação ou 
promocionais e para ações de comunicação, através de comunicação direta, seja por 
correspondência, seja por correio eletrónico, mensagens ou qualquer outro serviço 
de comunicações eletrónicas. 
 
Estando, todavia, sempre assegurada a prévia informação e a recolha da autorização 
expressa para estas últimas finalidades, os/as cidadãos/ãs e utentes podem, a 
qualquer momento, exercer o seu direito de oposição à utilização dos seus dados 
pessoais para outras finalidades que extrapolem a gestão do relacionamento com a 
autarquia ou município. 
 
Prazos de Conservação dos Dados 
 
Os dados pessoais serão objeto de conservação pelo período necessário para as 
finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, tendo em 
vista garantir o cumprimento de todas as normas jurídicas aplicáveis em matéria de 
arquivo. 
 
Destinatários de Dados 
 
Salvo no âmbito do cumprimento de obrigações legais, em caso algum haverá 
comunicação de dados pessoais de cidadãos/ãs e utentes a terceiras entidades que 
não sejam entidades (sub) contratadas ou destinatários legítimos, não sendo 
realizada, também, qualquer comunicação para outras finalidades diferentes das 
referidas supra. 
 
Esta autorização poderá ser retirada a qualquer momento. 
 
Declaro que li e concordo com os Termos e Condições abaixo descritos e autorizo o 
tratamento dos meus dados pessoais pela Freguesia de Esmoriz, para os efeitos 
acima descritos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
________________________________________     em    ____/____/2021 

 

 


