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Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD – Regulamento (EU) 2016/679]

De acordo com o RGPD, o Município enquanto responsável pelo tratamento informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário.

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Espinho
Identificação do Requerente:
Nome: _______________________________________________________________________________
Estado civil: ________________ Profissão: ___________________________NIF: ___________________
BI/ CC: ____________________ Emitido pelos SIC de __________________ Válido até ___/___/ _______
Morada: ______________________________________________________________________________
Código postal: ________-______ Localidade: ________________________________________________
Tel.: _______________________ E-mail: ___________________________________________________
Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado
Quando apresentado por representante legal:
Nome: _________________________________________________________NIF: __________________
Tel.: ______________________ E-mail: ____________________________________________________
Na qualidade de _______________________, vem requerer o licenciamento da obra de edificação de:
Anexos
Piscinas

Telheiros ou Alpendres

Estufas

Tanques e depósitos

Dimensão de vãos nas fachadas de edifícios

Alterações de cor e de materiais

(a)

Apoios Agrícolas

Muros de vedação
Marquises

Outras ____________________________________________

a realizar no(s) prédio(s) sito(s) na:
rua ou lugar __________________________________________, freguesia de ______________________ ,
descrito(s) na Conservatória do Registo Predial, sob o(s) n.º(s)___________________________________,
inscrito(s) na matriz sob o(s) artigo(s)

(a)

____________ n.º(s) __________________________________.

O prazo pretendido para a realização das obras é de ___________ meses, e estas consistem em

(c)

_______

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art.6º, n.º1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados
por parte do Município de Espinho, no âmbito do presente formulário.

Espinho, _____ de ___________________ de ________________

______________________________________________________
(a)
(b)
(c)

Indicar as cores e materiais a utilizar
rústico/urbano/misto/loteamento
descrição detalhada das obras
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