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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO DO TITULAR 

1. NOME OU DESIGNAÇÃO SOCIAL                      
 

 

              
 

2. ESTADO CIVIL          
 

 

REGIME                             
 

3. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF) DO TITULAR           
 

4. DOMICÍLIO HABITUAL OU SEDE SOCIAL                    
 

 

            
 

N.º / LOTE     
 

ANDAR       
 

 

LUGAR             
 

CÓDIGO POSTAL     -     
 

 

LOCALIDADE              
 

PAÍS          
 

5. CONTACTO TELEFÓNICO                       
 

6. ENDEREÇO ELETRÓNICO                       
 

A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA, para os efeitos previstos no disposto no art.º 7.º do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril 

(RGPD), DECLARA que: 

a) Reconhece, expressamente, que a Câmara Municipal de Aveiro, para fins de 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 posterior operação de reparcelamento, que tem como 

fundamento jurídico o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), irá recolher 

e deter dados pessoais relativos à sua pessoa sendo-lhe concedido o direito a aceder a esta 

informação nos termos legais aplicáveis; 

b) Aceita e presta o seu consentimento à Câmara Municipal de Aveiro para tratar dados pessoais 

relativos à sua pessoa, e, quando necessário, colocar essa informação à disposição de terceiros, 

prestadores de serviços, organismos públicos e quaisquer outras entidades, dentro da finalidade 

aqui expressa e nos termos legais; 

c) Consente expressamente, nomeadamente, na recolha, registo e integração em bases de dados, 

organização, conservação, adaptação, alteração, recuperação, consulta, utilização, eliminação e 

comunicação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de colocação à disposição, 

incluindo a possibilidade de comparação e interconexão. 

Mais declara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do referido artigo 7.º, ter tomado 

conhecimento do direito que lhe assiste de retirar o consentimento prestado pela presente 

declaração. 

LOCALIDADE  DATA   

  
 

 
ASSINATURA DO TITULAR (conforme Cartão de Cidadão) 

 


