PROGRAMA CED
FICHA DE INSCRIÇÃO – CUIDADOR /A COLÓNIA GATOS ERRANTES
NOME COMPLETO
___________________________________________________________________________
Morada
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nº cartão cidadão
___________________
NIF
___________________
Contacto telefónico
________________________________________
Endereço eletrónico
_________________________________

Solicita a inscrição como Cuidador/a e registo da colónia de gatos, composta por:
__________ (número de gatos

existentes), localizada ____________________________.

Outras informações: ___________________________________________________

Com o presente registo o/a cuidador/a declara aceitar, cumprir e fazer cumprir, o
estabelecido no manual “Programa CED” - Oliveira de Azeméis.

Oliveira de Azeméis, ______/_____/_______

_____________________________________________________________
(Assinatura de acordo com o cartão de cidadão do/a cuidador/a)

O Município de Oliveira de Azeméis compromete-se a cumprir a Lei de Proteção de Dados Pessoais, o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril e demais
legislação aplicável, designadamente, a não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar,
destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros,
sem que para tal tenham sido expressamente autorizadas, comprometendo-se a utilizá-los
exclusivamente para as finalidades determinantes da recolha, abstendo-se de qualquer uso fora do
contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiros.
Termo de responsabilidade
Para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º a 22º do RGPD declaro prestar, por este meio, o meu
consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais acima indicados, exclusivamente para esta
finalidade e durante o período de tempo necessário, salvo no caso de, por minha vontade ou por motivo
de força maior, deixarem de estar reunidas as condições.
Tomei conhecimento e autorizo:
- O tratamento informático dos dados constantes desta ficha e assumo inteira responsabilidade, nos
termos da lei, pela exatidão de todas as declarações dela constantes, bem como respetivos anexos. A
prestação de falsas declarações é punível por lei e implicam procedimentos legais e internos daí
decorrentes;
- Que para este efeito, me contactem por telemóvel ou e-mail;
- Que me assistem os seguintes direitos, relativamente aos meus dados pessoais:
a. Retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado;
b. Opor à continuação do tratamento dos meus dados pessoais;
c. Solicitar ao responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais o acesso aos mesmos, bem como a
respetiva retificação ou apagamento, incluindo o exercício do “direito a ser esquecido”;
d. Apresentar queixa à CNPD;
e. Ser informado(a), a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias de dados envolvidos, a
identidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados e o período de conservação dos meus
dados pessoais;
f. Ser informado(a) sobre quais os dados pessoais em fase de tratamento e quaisquer informações
disponíveis sobre a origem desses dados, por via eletrónica, caso não seja o presente documento.
g. Do direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos meus dados pessoais, de
forma semelhante à que foram prestados.

