
 
 

 

FORMULÁRIO PARA EXERCÍCIO DOS DIREITOS DO 

TITULAR DE DADOS PESSOAIS 
 

(ao abrigo dos artºs 15º e seguintes do 
RGPD) 

 
 
 

Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) o titular dos dados pessoais 

poderá exercer os seus direitos descritos em: https://www.cm-vilavicosa.pt/politica-privacidade/ 

 
 

Para o efeito deverá preencher o presente formulário com a seguinte informação (*obrigatório): 
 

1.   Dados de identificação: 
 

Nome completo:    
 

Número de identificação fiscal:                                         E-mail: 
 

2.   Caracterização do pedido (indicar com um x) 

Direito de acesso 

Direito de retificação (expor os termos em que pretende a retificação): 
 
 
 
 
 
 

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”) – (fundamentar): 
 
 
 
 
 
 

Direito à limitação do tratamento – fundamentar: 
 
 
 
 
 
 

Direito à portabilidade – indicar a forma e o destinatário da transferência: 
 
 
 
 
 
 

Direito de oposição – indicar o(s) tratamento(s) a que se opõe:

https://www.cm-vilavicosa.pt/politica-privacidade/


3.   Procedimento 

a. Presencial: 

Para exercício do(s) seu(s) direito(s) deverá imprimir e entregar presencialmente o 

presente formulário devidamente preenchido e assinado e apresentar um documento de 

identificação (cartão de cidadão para nacionais e passaporte para não nacionais) de 

forma a permitir a verificação da sua identidade pelo funcionário encarregado de receber o 

pedido ou documento habilitante que comprove a representação do titular. 

O formulário poderá ser apresentado nos serviços de atendimento ao público do 

Município de Vila Viçosa. 

 

b. Por correio eletrónico: 

Para exercício do(s) seu(s) direito(s) deverá imprimir, preencher e digitalizar o presente 

formulário, assinando-o com a assinatura digital (https://www.autenticacao.gov.pt/cc- 

assinatura), e enviar por correio eletrónico para o email dpo@cm-vilavicosa.pt 
 
 
 

4.   Informações 
 

A Câmara Municipal de Vila Viçosa garante a salvaguarda do direito à proteção de todos os Dados Pessoais, nos 

termos do disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 

(RGPD), com as alterações vigentes, e da Lei n.º 58/2019, de 08 de Agosto, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados que sejam 

prestados pelo respetivo titular, através do presente formulário e cujo tratamento é feito de forma confidencial, 

estando os colaboradores da Câmara Municipal de Vila Viçosa obrigados a um dever de sigilo quanto aos mesmos. 

 

Consideram-se «Dados Pessoais» toda a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável 

(«titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou 

indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de 

identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da 

identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular.  

  

Considera-se «Tratamento de Dados», uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais 

ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o 

registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a 

utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou 

interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição. 

 

Mais se compromete o Município de Vila Viçosa, levando em conta a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades 

do presente tratamento dos dados, bem como os riscos para os direitos e liberdades das pessoas singulares, em 

aplicar as medidas técnicas e organizativas que forem adequadas para assegurar e poder comprovar que o 

tratamento é realizado em conformidade com o RGPD. 

 

Direito à Informação dos titulares dos dados pessoais 

  

• Responsável pelo tratamento → Presidente da Câmara Municipal;    

• O Encarregado da Proteção de Dados → Emanuel Esteves da Mota - dpo@cm-vilavicosa.pt 

• Os dados objeto de tratamento destinam-se somente ao tratamento da tramitação do pedido; 

 
 
 
5. Assinatura* 

Assinatura: 

Local: 

Data: 
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