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DIREITO DE INFORMAÇÃO E ACESSO AOS DADOS PESSOAIS 
(Informações recolhidas diretamente do titular dos dados) 

 
Os dados recolhidos impõem o fornecimento das informações constantes do artigo 13.º 

do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), as quais se consideram prestadas pela 
leitura das disposições seguintes:  

I. A entidade responsável pelo tratamento dos dados ora recolhidos é a Câmara 
Municipal de Penalva do Castelo, que, por sua vez, designou Anselmo Gomes de Almeida Sales, 
como encarregado de proteção de dados, cujos contactos se informam:  

 
Anselmo Gomes de Almeida Sales 
Avenida Castendo 
3550-185 PENALVA DO CASTELO 
Telefone: 961357250 
Fax: 232 640021 
E-Mail: dpo@cm-penalvadocastelo.pt 
 
Câmara Municipal do Penalva do Castelo  
Avenida Castendo  
3550-185 PENALVA DO CASTELO  
Telefone: 232640020  
Fax: 232 640 021/22  
E-Mail: geral@cm-penalvadocastelo.pt  

 
II. Os dados recolhidos estão categorizados, nomeadamente, em dados de:  
Dados de identificação civil (nome, data de nascimento, etc.);  
Dados de identificação fiscal (NIF, NISS, etc.);  
Dados de morada e contacto (morada, e-mail, etc.);  
Dados de situação pessoal (estrangeiro, não residente [NIF e país], reformado, etc.);  
Dados profissionais e habilitações académicas (profissão, entidade patronal, 

certificações profissionais, ENI, etc.);  
Dados contratuais e patrimoniais (NIB/IBAN);  
Dados biométricos (registo de voz e imagem, etc.);  
Dados de saúde (grau de deficiência, dados clínicos, relatório médico ou clínico, etc.);  
Outros dados sensíveis (ideologia, afiliação sindical, crenças, religião, origem racial ou 

étnica, vida sexual, dados genéticos, dados biométricos, registo criminal).  
III. O presente tratamento destina-se a (finalidade do tratamento) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________, e tem como fundamento 
jurídico o exercício de funções de interesse público, nos termos da al. e), do n.º 1, do art.º 6.º, do 
RGPD, no uso das atribuições fixadas no art. 23º do regime jurídico aplicável às Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

IV. Todos os dados pessoais recolhidos serão conservados durante o período de 
realização da atividade para os quais se destinam, sem prejuízo da sua manutenção para fins 
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meramente estatísticos, pelo prazo máximo do critério de conservação, respeitando, na sua 
conservação, as garantias de sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD.  

V. Dispõe V. Exa do direito de solicitar à Câmara Municipal de Penalva do Castelo acesso 
aos seus dados pessoais, bem como à sua retificação ou o seu apagamento, os direitos à limitação 
ou à oposição ao tratamento dos dados, e, assim, o direito à portabilidade dos dados, podendo, 
para o efeito, solicitar documento específico para o exercício desse direito.  

VI. Informa-se V. Exª. que os dados ora fornecidos não serão objeto de transmissão para 
qualquer entidade terceira exterior à Câmara Municipal de Penalva do Castelo/serão 
transmitidos para (destinatários ou categorias de destinatários) 
_____________________________________________________________________________________ 

VII. Igualmente se informa V. Exª. de que os dados ora fornecidos não serão transferidos 
para qualquer país terceiro ou organização internacional/ serão transferidos para (país terceiro 
ou organização internacional) _________________________________, ao abrigo da(s) seguinte(s) 
garantia(s), nos termos do art.º 46.º RGPD. 

VIII. Os dados recolhidos não serão / serão objeto de tratamento que implique a tomada 
de decisões automatizadas ou a definição de perfis, nomeadamente, 
_____________________________________________________________________________________ 

IX. Caso considere terem sido violadas as suas garantias no que respeita ao tratamento 
dos dados ora recolhidos, nos termos do RGPD, poderá V.Ex ª apresentar reclamação à 
autoridade de controlo competente, nomeadamente à CNPD, cujos contactos se informam para 
os devidos efeitos:  

 
Comissão Nacional de Protecção de Dados [CNPD]:  
Morada: Rua de São Bento, n.º 148, 3º, 1200-821 Lisboa  
Telefone: 213928400  
Fax: 213976832  
E-mail: geral@cnpd.pt 3  
X. Se o presente tratamento de dados se basear no consentimento, informa-se que pode 

V. Exª. retirar o mesmo, em qualquer altura, sem que comprometa a licitude do tratamento 
efetuado com base em outro fundamento legal ou, inclusive, no consentimento previamente 
prestado.  
 

Declaro que tomei conhecimento, e por me encontrar devidamente esclarecido e 
informado dos direitos que me assistem e da finalidade e legitimidade do tratamento dos 
dados pessoais recolhidos, vou assinar.  

 
Em _____/_____/__________  

 
__________________________________________________________ (Assinatura)  

 
_____________________________________________ (Assinatura do Trabalhador) 
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