
 

IM.RGPD.01.01 

Detalhes do titular dos dados: 

Nome: 

Contacto para resposta (preferencialmente email):  

Marque com um ‘’x’’ o direito que pretende ver exercido, no âmbito do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados:  

 Direito de Acesso aos Dados Pessoais 

 Direito de Retificação dos Dados Pessoais 

 Direito de Apagamento dos Dados Pessoais 

 Direito à Limitação de Tratamento de Dados Pessoais 

 Direito de Oposição ao tratamento de Dados Pessoais 

 Direito de não ser sujeito a tratamento automatizado de dados ou Profilling 

 Direito de Portabilidade de Dados Pessoais, se aplicável 

Elabore uma descrição geral da motivação do pedido: 

. 

Nota: O Responsável pelo Tratamento dos dados irá responder no prazo máximo de 30 dias contados da 
receção do presente pedido. O processo será alvo de análise, na medida em que poderá haver pedidos cuja 
execução seja inadmissível ou demasiadamente onerosa, ou cujo fundamento seja considerado insuficiente. 
Assim, caso seja admissível e aplicável, o processo será conduzido em conformidade e o titular dos dados será 
informado nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor. 

 Política de Privacidade:
Os dados pessoais ora recolhidos serão utilizados exclusivamente para as finalidades relacionadas com a resposta ao pedido, a 
instrução dos processos e procedimentos administrativos em que é interveniente e, ainda, para fins estatísticos, sendo 
conservados pelo tempo necessário para garantir a sua prossecução, ou nos termos em que a lei ou o interesse público 
determine a sua conservação, não se procedendo à sua divulgação ou partilha para fins comerciais ou de publicidade. São 
assegurados os direitos e as garantias de confidencialidade e segurança, nos termos da legislação de proteção de dados em 
vigor. Mais informações disponíveis em http://www.gaiurb.pt

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
Art.º 14º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro com as sucessivas alterações 
 
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
 

FORMULÁRIO PARA EXERCÍCIO DE 
DIREITOS PELO TITULAR DE DADOS

DATA E ASSINATURA 

Pede deferimento,  

Assinatura  _____________________________________________________________________________    Data ______________________ 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Texto10: 
	Date1_es_:signer:date: 


