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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Colónia:

Propriedade:

Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

Via pública Privado

TOMA CONHECIMENTO 
REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 27 de abril de 2016 
Informação ao titular dos dados pessoais 
A Câmara Municipal de Vizela procede à captura e alojamento de canídeos e gatídeos e cede para adoção animais existentes na via pública, de 
acordo com o disposto na alínea ii) ponto 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e Portaria N.º 146/2017. 
 
Tomar conhecimento que: - os dados pessoais serão tratados de acordo com o disposto no Regulamento (EU) 2016/679, adotando o Município do 
Vizela, enquanto Responsável pelo Tratamento de Dados, tecnologias e procedimentos de segurança para proteger os dados pessoais do acesso, 
uso ou divulgação não autorizados, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito encontra sua perda, destruição ou 
danificação acidental; - é garantido a existência do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, o acesso, a retificação, apagamento, 
limitação, portabilidade dos dados pessoais, oposição e decisões individuais automatizadas e da 
existência de uma violação de dados; apresentar reclamação, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (Av. D. Carlos I, n.º 134 
1.º 1200-651 Lisboa - Tel: +351 213928400 - Fax: +351 213976832 - e-mail: geral@cnpd.pt); - tem o direito de retirar o consentimento 
em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado; - Só com o seu 
consentimento partilhamos com terceiros os seus dados pessoais ou no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de 
interesse público/autoridade pública; ; - Salvo indicação em contrário ou por motivos legais, os dados recolhidos 
apenas são conservados pelo período estritamente necessário à prossecução das finalidades do tratamento; - as práticas da Política de 
Privacidade e Proteção de Dados do Município de Vizela, estão disponíveis no sítio da Internet, em http://www.cm-vizela.pt/politicaprivacidade e 
no Balcão Único de atendimento. 
 
Para mais informações: 
Responsável pelo Tratamento dos Dados: Os dados pessoais serão tratados pela Câmara Municipal, pessoa coletiva número 
505985217, com sede na Praça do Município, N.º 522, 4815-013 Vizela - Tel: +351 253489630 Email: geral@cm-vizela.pt. Encarregado 
de Proteção de Dados: dpo@cm-vizela.pt, ou pelo correio para a morada Praça do Município, N.º 522 4815-013 Vizela Tel: +351 
253489630. 
  
  
Para mais informações sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados da Câmara Municipal de Vizela, consulte o nosso site em http://www.
cm-vizela.pt/politica-privacidade ou no Balcão Único. 
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