UNIDADE DE EXECUÇÃO – ÁREA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS ‘AVEIRO NORTE’

EXERCÍCIO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
Os dados recolhidos impõem à Câmara Municipal de Aveiro ao fornecimento das
informações constantes do art.º 14.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril (RGPD), as quais se
consideram prestadas pela leitura do presente documento:
Os seus dados serão tratados pelos serviços da Câmara Municipal de Aveiro
representada pelo Sr. Presidente da Câmara.
Caso pretenda, poderá contactar os serviços, através dos seguintes meios:
Endereço eletrónico: geral@cm-aveiro.pt │ Contacto telefónico: 234 406 300
Endereço: Edifício Centro de Congressos, Cais da Fonte Nova, 3810-200 Aveiro
O presente tratamento destina-se ao levantamento cadastral da Unidade de Execução –
Área de Atividades Económicas ‘Aveiro Norte’, com delimitação aprovada a
20/09/2018, por deliberação da Câmara Municipal de Aveiro, sita nas freguesias de
Esgueira e Cacia, e à posterior operação de reparcelamento, o que tem como
fundamento jurídico o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).
Os dados recolhidos serão entregues ou facultados a terceiros, prestadores de serviços
dentro da finalidade aqui expressa e nos termos legais.
Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente
obrigatório, respeitando a sua conservação, as garantias de sigilo e confidencialidade
preconizados pelo RGPD.
A legitimidade para proceder ao presente tratamento encontra-se prevista nas alíneas
a) e e) do n.º 1 do art.º. 6.º do RGPD.
Dispõe V. Ex.ª do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados
pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a
limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se
opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados, podendo para o
efeito solicitar documento especifico para o exercício desse direito.
Pode, V. Ex.ª, retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura,
sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento
propriamente dito sempre que o tratamento dos dados se baseie no consentimento do
titular ou seja necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de
direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do titular dos dados, nos
interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros.
Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação a uma
autoridade de controlo.
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Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderá V. Ex.ª
opor-se às mesmas, nos termos e para os efeitos do art.º. 22.º do RGPD.
Foram recolhidos dados pessoais comuns/sensíveis, tais como nome, número de
identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais
elementos específicos da identidade dessa pessoa singular, que têm a sua origem na
declaração de consentimento e, eventualmente, provêm de fontes acessíveis ao
público.
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