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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:
Empresa(a): ___________________________________________________________________________
NIF: _________________________________________________________________________________
Sede: _______________________________________________________________________________
Código postal: ________-______ Localidade: ________________________________________________
Tel.: _______________________ E-mail: ___________________________________________________
Empresa de Manutenção de Instalações de Elevação (EMIE), inscrita na D.G.E., sob o n.º ______________ .
Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado
Identificação do Proprietário:
Proprietário: ___________________________________________________________________________
NIF: _________________________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________
Código postal: ________-______ Localidade: ________________________________________________
Tel.: ______________________ E-mail: ____________________________________________________
Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado
Na qualidade de _______________________, solicito, nos termos do disposto nos artigos 7.º e 8.º do
Decreto-Lei n.º 320/2002 de 28 de dezembro, alterado pela Lei n.º 65/2013 de 27 de Agosto e do Anexo V
do mesmo diploma, a realização de:
Inspeção Periódica(b)

Reinspeção Periódica(b)

Para a instalação do tipo:
Ascensor

/ N.º ident.(c)________________

Escada Mecânica / N.º ident.(c) ________________

Monta-Cargas

/N.º ident.(c) _______________

Tapete Rolante / N.º ident.(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)

As inspeções periódicas devem ser requeridas pela Empresa de Manutenção de Ascensores (EMA), cuja manutenção das instalações esteja a seu cargo (n.º1,
Anexo V do Decreto-Lei n.º320/2002 de 28 de dezembro, alterado pela Lei n.º 65/2013 de 27 de Agosto)
Juntar documento comprovativo do pagamento da respetiva taxa
Número do processo atribuído pela Câmara Municipal, ou, no caso de primeira inspeção, pelo número de fabrico do equipamento
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