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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 proceder à comunicação prévia da operação urbanística de:
Obras de edificação:

Construção

Reconstrução

Obras de Demolição

Piscina associada a edif. principal

Loteamento

Alteração de loteamento

Ampliação

Alteração

Outras ________________________

Obras de urbanização

Remodelação de Terrenos

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) __________________________________.

A operação urbanística encontra-se sujeita a comunicação prévia nos termos do disposto na alínea

(b)

______ do n.º 4 do artigo 4.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação publicado pelo Decreto
lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua redação em vigor.
Indica-se ainda que a presente comunicação foi precedida de:
Processo de Obras n.º ________________;

Informação prévia n.º ______________;

Processo de Loteamento n.º _______________;

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)

rústico/urbano/misto/loteamento
(b)
Indicar a alínea aplicável do n.º 4 do art.º 4.º do RJUE

_______________________________________________________
Página | 1 / 1

Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho
Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt

