Informação básica a prestar ao titular dos dados pessoais nos termos
dos arts. 13º, do RGPD
Responsável pelo
tratamento

Município da Póvoa de Varzim, Autarquia Local, pessoa coletiva n.º506 741 400, com sede
Praça do Almada, 4490-438 PÓVOA DE VARZIM, Telefone: 252 090 000, Fax: 252 090,
010, e-mail: geral@cm-pvarzim.pt.

Contactos do Encarregado
de Proteção de Dados
(DPO)
Finalidade(s) do tratamento

Telef. +351 252 090 240; E-mail: dpo@cm-pvarzim.pt.

Base de licitude do
tratamento
Tipo de Dados

Destinatários

Direitos dos titulares dos
dados

Prazo de conservação dos
dados
Consequências da não
disponibilização dos dados

Informação adicional

Obtenção de fotocópia do Cartão do Cidadão para efeitos de confirmação da identidade
do requerente que adere à fatura eletrónica e ao débito direto
Consentimento do titular dos dados (art. 6º, nº 1, a) do RGPD e art. 5º, nº 2, da Lei nº
7/2007); diligências prévias à celebração de contrato (art. 6º, nº 1, b), do RGPD).
Apelido(s), Nome(s) próprio(s), Filiação, Nacionalidade, Data de nascimento, Sexo, Altura,
Imagem facial, Assinatura, Número dze Identificação Civil, Número de Identificação Fiscal,
Número de Identificação da Segurança Social, Número de utente dos Serviços de Saúde,
Tipo de documento, Data de validade e Número de versão do Cartão de Cidadão;
Os dados recolhidos para a finalidade acima referida serão apenas utilizados pelos serviços
internos do Município, nomeadamente, pela Loja do Ambiente, não sendo transmitidos a
nenhuma entidade externa.
Direito de acesso (art. 15º, do RGPD); Direito de retificação (art. 16º, do RGPD; Direito
de apagamento (art. 17º, do RGPD); Direito à limitação do tratamento (art. 18º, do RGPD);
O direito de informação sobre os destinatários dos dados (art. 19º, do RGPD); Direito
de portabilidade (art. 20º, do RGPD); Direito de oposição (art. 21º, do RGPD); Direito a
não ficar sujeito a decisões automatizadas e à definição de perfis (art. 22º, do RGPD);
Direito a retirar o consentimento, em qualquer momento, sempre que este seja a base
de licitude do tratamento, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base
no consentimento previamente dado; e Direito a apresentar reclamação perante a
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) através do sítio www.cnpd.pt., ou por
carta dirigida para a Av. D. Carlos I, 134, 1.º, 1200-651 Lisboa e os contactos de Telef.
213928400, Fax 213976832, E-mail geral@cnpd.pt.
A fotocópia do Cartão do Cidadão será destruída logo após a confirmação pelos serviços
da identidade do titular dos dados, o que ocorrerá num prazo nunca superior a 10 dias.
O não fornecimento da fotocópia do Cartão do Cidadão, necessária para as confirmação
da identidade do titular dos dados, para a adesão à fatura eletrónica ou débito direto, tem
como consequência não poder usufruir dos serviços em causa, sendo que, em ultima
instância, a falta ou inexatidão das informações pessoais fornecidas pode comprometer o
serviço, ficando sujeito às penalizações pela falsidade das informações prestadas.
Para obter informações mais detalhadas, deverá consultar a Política e Procedimentos de
Proteção de Dados Pessoais do Município da Póvoa de Varzim na página web: www.cmpvarzim.pt.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
Tomei conhecimento e manifesto a minha vontade, de forma livre, específica, informada e explícita,
aceitando, mediante esta declaração, que os dados pessoais constantes do meu Cartão do Cidadão
sejam recolhidos e objeto de tratamento para a finalidade e nas condições referidas na informação
supra.
Póvoa de Varzim, _____ de _______________________ de _________

O Titular dos Dados/Representante,
______________________________________________________________________________

