
Registo
Requerimento do Serviço de Metrologia

Exmo. Senhor,
Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis,

com o contacto telefónico

Código postal

Pertencente a

Nos termos do Regulamento Geral do Controlo Metrológico, aprovado pela Portaria n.º 962/90 de 9 de Outubro, venho requerer a

do(s) instrumento(s) de medição abaixo indicados, instalados no estabelecimento

localizado na rua

Modelo MotivoAnoNº sérieMarcaForça/kgInstrumento de medição

Observações:

freguesia de

município de

correio eletrónico

com o NIF

Mod-10.01.09/4                         Serviço Municipal de Metrologia

AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
CONSENTIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Em conformidade com o disposto no Regulamento Geral da Proteção de Dados  - Regulamento EU 2016/679, aceito e autorizo de forma explícita e informada, que os meus
dados pessoais sejam objeto de tratamento nos moldes legalmente admissíveis pelo Município de Oliveira de Azeméis.
Mais declaro, autorizar o envio de notificação, no decorrer do processo, para o endereço eletrónico indicado, tendo conhecimento de que essas condições têm o mesmo valor
probatório como se fossem efetuadas por via postal.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Finalidade do tratamento: Gestão do processo do requerente. As respostas aos dados integrantes do formulário são obrigatórias sob pena de indeferimento do pedido.
Utilização dos dados: Serviços municipais com intervenção no processo.
Cessão de Dados Pessoais: Os seus dados pessoais podem ser comunicados a prestadores de serviços (subcontratantes, nomeadamente para efeitos de serviços de
informática, logística, transporte, marketing, assistência, etc.), bem como as autoridades públicas e ou judiciais, fiscais e reguladoras, para efeitos de cumprimento de
imposições legais.
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 têm direito de acesso, retificação, apagamento, à limitação do tratamento e direito à portabilidade dos dados que lhe digam respeito.
O exercício dos seus direitos no âmbito da proteção de dados, deverá ser efetuado através do e-mail epd@cm-oaz.pt.
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