
Proteção de Dados Pessoais

A Junta de Freguesia de Esgueira garante a proteção, nos termos da legislação em vigor, dos dados pessoais
recolhidos pelo presente formulário. O tratamento destes dados será feito de forma confidencial, estando os
colaboradores da Junta de Freguesia de Esgueira obrigados a um dever de sigilo quanto aos mesmos, salvo
quando por força da legislação em vigor devam ser publicados ou possam ser consultados, designadamente,
ao abrigo do regime de acesso à informação administrativa nos termos da Lei nº 26/2016 de 22 de agosto. 

Responsável pelo tratamento dos dados: Junta de Freguesia de Esgueira sito na R. Bento de Moura, 34 3800-
114  ESGUEIRA,  contactável  através  do  telefone:  234311170  ou  email:  jfesgueira@gmail.com  ou
presencialmente no horário de atendimento. 

Encarregado de Proteção de Dados: Encarregado de Proteção de Dados da Junta de Freguesia de Esgueira sito
na  R.  Bento  de  Moura,  34  3800-114  ESGUEIRA,  contactável  através  do  email:  jfesgueira@gmail.com  ou
telefone: 234311170 ou presencialmente na morada indicada. 

Finalidade do tratamento: A recolha dos dados destina-se à inscrição na Feira Quinhentista. A tramitação nos
serviços da Junta de Freguesia, por exigência legal, de procedimentos administrativos. Poderá ainda dever-se à
necessidade de tratamento para o exercer de funções de interesse público. O exercício pelo titular dos dados
ou pelo responsável pelo tratamento de direitos e ou obrigações previstas em legislação. 

Licitude do tratamento: Cumprimento pela Junta de Freguesia de Esgueira das suas obrigações legais, das suas
funções de interesse público e autoridade pública enquanto órgão da Administração Pública. Destinatários dos
dados pessoais: os serviços da Junta de Freguesia intervenientes no processo. 

Prazo de conservação dos dados pessoais: O prazo necessário para a tramitação do procedimento acrescido
do  prazo  legal  de  arquivo  dos  documentos  onde  os  dados  estão  registados  conforme  estabelecido  no
Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais. 

Os titulares  dos  dados  têm os  seguintes  direitos: confirmação de que  os  dados  pessoais  são  objeto  de
tratamento; direito de acesso aos dados pessoais; direito de retificação; direito à limitação do tratamento e o
direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo (CNPD); direito ao apagamento dos dados (“direito
a ser esquecido”); direito de portabilidade dos dados e direito de oposição ao tratamento. Direitos que poderá
exercer nos termos e condições previstos na legislação mediante contacto e melhor esclarecimento com o
Encarregado de Proteção de Dados. 

Outras informações: A comunicação dos dados pessoais neste procedimento, é necessária para cumprir uma
obrigação legal, contratual ou de interesse público, caso não forneça os dados o seu pedido ou pretensão não
poderá ser tratado pela Junta de Freguesia. Não existem decisões automatizadas, nem a definição de perfis.
Para além do cumprimento da obrigação legal de tratamento para arquivo, não haverá tratamento posterior
dos dados pessoais para finalidade distinta das que presidiram à recolha. Qualquer violação de dados pessoais
será levada a conhecimento do interessado no prazo legal. 

Autorização: 

Declaro que tomei conhecimento dos direitos e informações sobre a recolha e tratamento dos meus dados
pessoais e autorizo de forma clara e expressa a Junta de Freguesia de Esgueira a efetuar o tratamento dos
mesmos. 

Outras declarações: 

1 - O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso
preste  falsas  declarações,  declara  que  os  dados  constantes  do  presente  requerimento  correspondem  à
verdade. 

 ,  /  / 

O/A Requerente (Assinatura do/a Requerente)
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