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A Câmara Municipal da Amadora orgulha-se de fornecer um serviço de excelência aos seus Munícipes. Estamos 

comprometidos em proteger a sua privacidade, através da conformidade com o novo Regulamento Geral de 

Proteção de Dados. 

O utilizador tem o direito de: 

• Acesso: consultar os seus dados pessoais;

• Retificação: preencher e/ou corrigir os seus dados pessoais;

• Esquecimento: remoção dos seus dados, sem prejuízo da sua conservação por motivos legais;

• Restrição: restringir o tratamento dos seus dados numa determinada altura;

• Portabilidade de dados: transferir os seus dados entre sistemas;

• Objeção: tratamento dos seus dados para fins de marketing.

Pode obter mais informações sobre os seus direitos como titular de dados, consultando o site da Comissão 

Europeia acerca dos direitos sobre os dados pessoais. 

A sua privacidade é importante para a Câmara Municipal da Amadora, pelo que, sugerimos que leia a nossa 

Política de Privacidade e Cookies. Se tiver alguma questão, contacte-nos através do endereço dpo@cm-

amadora.pt. 

A informação que fornecer neste formulário apenas será utilizada para os fins de identificação de dados pessoais 

que solicitar e em resposta ao seu pedido. 

Ao preencher toda a informação no formulário abaixo, irá facilitar o tratamento mais rápido do seu pedido. 

Nome*:___________________________________________________________________________________ 

Apelido*:__________________________________________________________________________________ 

E-mail*:___________________________________________________________________________________

Telefone:___________________________ Número de contribuinte:________________________ 

Selecione o(s) direito(s) que pretende exercer:* 

 Direito de Acesso  Direito de Restrição 

 Direito de Retificação  Direito de Portabilidade de Dados 

 Direito ao Esquecimento  Direito de Objeção 

Por favor, forneça-nos os detalhes relativamente aos dados para os quais pretende exercer o(s) Direito(s) sobre 

os Dados Pessoais supramencionado(s). 
Preenchimento obrigatório * 

___________________________ ,______________ 
Local, Data 

____________________________________________ 
Assinatura do Titular dos Dados 

Depois de preenchido, por favor envie para geral@cm-amadora.pt. 

dpo@cm-amadora.pt
dpo@cm-amadora.pt
geral@cm-amadora.pt
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