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Termo de responsabilidade
, nascido em
, portador do documento de identificação n.º

, natural de
, NIF

, residente na

, com contacto

, declara para os devidos

efeitos que solicitou ao Arquivo Municipal de Oliveira de Azeméis a cedência de imagens indicadas no Pedido Externo de Reprodução n.º
, destinadas a
para uma única utilização, respeitando a legislação em vigor, e que não serão reproduzidas para qualquer outro fim que não neste termo
identificado, nem tornadas públicas ou delas feita qualquer outra utilização. Mais declara que as imagens não serão cedidas a outrem sem
autorização expressa do Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis ou legal substituto, e ue se responsabiliza pela perda ou
extravio das mesmas. Declara por fim que se compromete a mencionar a proveniência das imagens, bem como entregar a este Arquivo, a
quantidade de exemplares referentes na alínea g) do art.º 31.º do Regulamento do Arquivo Municipal de 07de Outubro de 2010, da
publicação a editar, se for o caso, ou se as imagens forem para utilização em plataforma informática (num repositório digital, site, blog ou
semelhante), declara que se compromete a disponibilizá-las unicamente em formato miniatura, com marca óptica da entidade detentora
da documentação e hiperligação ao seu repositório ou sítio web institucional.

Autorização de tratamento de dados pessoais

De acordo com as disposições do Regulamento Geral da Proteção de Dados – Regulamento EU 2016/679, os tratamentos de dados pessoais realizados pelo Município de
Oliveira de Azeméis orientados pelos princípios da licitude, lealdade, disponibilidade e transparência e da proteção da sua confidencialidade e dos direitos dos seus titulares.
As respostas aos dados integrantes do formulário são obrigatórias sob pena de indeferimento do pedido.
Finalidade do tratamento: Tratamento informático do processo do requerente.
Utilização dos dados: Serviços municipais com intervenção no processo. Os dados poderão ser fornecidos às autoridades judiciais ou administrativas nos casos em que a lei
obriga.
Prazo de conservação dos dados: Os dados pessoais são mantidos até se esgotar o fim a que se destinam, procedendo-se à sua eliminação de acordo com a legislação em
vigor.
Direitos dos requerentes: Os requerentes poderão aceder aos dados que lhes dizem respeito, podendo ainda solicitar a sua correção ou atualização. Para o exercício dos seus
direitos no âmbito da proteção de dados, deverá contactar o Encarregado de Proteção de Dados do Município para epd@cm-oaz.pt.
Aceito e autorizo de forma explícita e informada, que os meus dados pessoais sejam objeto de tratamento nos moldes legalmente admissíveis.
Autorizo o envio de notificação, no decorrer do processo, para o endereço eletrónico indicado, e tomei conhecimento que essas condições têm o mesmo valor
probatório como se fossem efetuadas por via postal.
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