
PARTICIPAÇÃO DE SINISTROS

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vizela

Nome / Entidade

Contribuinte n.º

Morada Código Postal -

Fax

-
Correio EletrónicoTelefone

BI/CC n.º Data Validade

Representada por 1)

ELEMENTOS A ANEXAR:

1. Auto de Ocorrência emitido pela autoridade competente (salvo quando o acidente seja provocado por funcionário 
da Câmara Municipal de Vizela ou não seja solicitada a presença das autoridades competentes);

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

DESCRIÇÃO E VALOR DOS DANOS:

Marca da viatura:

Rua: Data

Matrícula

2. Certificado de matrícula ou registo de propriedade e livrete;
3. Dois orçamentos ou fatura correspondente à reparação dos danos;
4. Registo fotográfico dos danos causados e do local do sinistro;

5. Testemunhas (Em caso de apresentação de testemunhas preencher anexo de identificação);

6. IBAN.

EM CASO DE DANOS CORPORAIS É AINDA NECESSÁRIO A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO A ANEXAR:

1. Declaração de presença da entidade prestadora da assistência;
2. Cópia do recibo do valor pago pela assistência médica;
3. Cópia da receita médica;
4. Cópia da fatura de medicamentos.

Hora:
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PARTICIPAÇÃO DE SINISTROS

TESTEMUNHAS

Nome / Entidade

Morada Código Postal -

Fax

-

Correio EletrónicoTelefone

BI/CC n.º Data Validade

Nome / Entidade

Morada Código Postal -

Fax

-

Correio EletrónicoTelefone

BI/CC n.º Data Validade

Nome / Entidade

Morada Código Postal -

Fax

-

Correio EletrónicoTelefone

BI/CC n.º Data Validade

Nome / Entidade

Morada Código Postal -

Fax

-

Correio EletrónicoTelefone

BI/CC n.º Data Validade

TOMA CONHECIMENTO 
  
Informação e acesso ao tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD (EU) 2016/679) A 
Câmara Municipal de Vizela, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos, informa o seguinte:  
   
 - Identificação e contactos  
Responsável pelo Tratamento dos Dados: Câmara de Municipal Vizela - Praça do Município, N.º 522, 4815-013 Vizela - Telefone: 
+351 253489630 - Email: geral@cm-vizela.pt  
 Encarregado de Proteção de Dados: Praça do Município, N.º 522 4815-013 Vizela - Telefone: +351 253489630 - Email: dpo@cm-
vizela.pt;  
  
- O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado 
e Demais Entidades Públicas, de acordo com a Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, para os quais os mesmos são recolhidos e 
expressamente concedidos no presente requerimento; 
- A Câmara Municipal de Vizela adota as melhores medidas técnicas e organizacionais que considera adequadas ao 
tratamento lícito, leal, transparente, exato, íntegro e confidencial dos dados pessoais dos titulares para proteger os dados 
contra a perda, eliminação involuntária ou ilícita e alteração indevida, bem como, contra as falhas de integridade, acesso ou 
divulgação não autorizadas dos dados pessoais, limitando a sua utilização e conservação às finalidades específicas; 
- Pode exercer o direito de acesso aos dados pessoais, designadamente: direito de informação, de acesso, de retificação, de 
apagamento dos dados, à limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e decisões individuais automatizadas, 
apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (Av. D. Carlos I, n.º 134-1º 1200-651 Lisboa - 
Telefone: +351 213928400 - Fax: +351 213976832 - e-mail: geral@cnpd.pt), e de ser informado em caso de violação dos dados; 
- A Câmara Municipal de Vizela partilha os seus dados pessoais com Entidades Subcontratantes, Companhias de Seguros/
Mediadores de Seguros/Serviço de apoio jurídico externo, uma vez que sem essa transmissão dos dados, fica impossibilitada de 
prestar a análise da participação do sinistro, ou no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de 
interesse público/autoridade pública; 
- Os dados recolhidos são conservados pelo período de 10 anos; 
- O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado; 
- As práticas da Política de Privacidade e Proteção de Dados da Câmara Municipal de Vizela, estão disponíveis no sitio da 
internet, em http://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade e no Balcão Único. 
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Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vizela
-
ELEMENTOS A ANEXAR:
1. Auto de Ocorrência emitido pela autoridade competente (salvo quando o acidente seja provocado por funcionário
da Câmara Municipal de Vizela ou não seja solicitada a presença das autoridades competentes);
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
DESCRIÇÃO E VALOR DOS DANOS:
Marca da viatura:
Rua:
Matrícula
2. Certificado de matrícula ou registo de propriedade e livrete;
3. Dois orçamentos ou fatura correspondente à reparação dos danos;
4. Registo fotográfico dos danos causados e do local do sinistro;
5. Testemunhas (Em caso de apresentação de testemunhas preencher anexo de identificação);
6. IBAN.
EM CASO DE DANOS CORPORAIS É AINDA NECESSÁRIO A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO A ANEXAR:
1. Declaração de presença da entidade prestadora da assistência;
2. Cópia do recibo do valor pago pela assistência médica;
3. Cópia da receita médica;
4. Cópia da fatura de medicamentos.
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TESTEMUNHAS
-
-
-
-
TOMA CONHECIMENTO
 
Informação e acesso ao tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD (EU) 2016/679) A Câmara Municipal de Vizela, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos, informa o seguinte: 
  
 - Identificação e contactos 
Responsável pelo Tratamento dos Dados: Câmara de Municipal Vizela - Praça do Município, N.º 522, 4815-013 Vizela - Telefone: +351 253489630 - Email: geral@cm-vizela.pt 
 Encarregado de Proteção de Dados: Praça do Município, N.º 522 4815-013 Vizela - Telefone: +351 253489630 - Email: dpo@cm-vizela.pt; 
 
- O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, de acordo com a Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, para os quais os mesmos são recolhidos e expressamente concedidos no presente requerimento;
- A Câmara Municipal de Vizela adota as melhores medidas técnicas e organizacionais que considera adequadas ao tratamento lícito, leal, transparente, exato, íntegro e confidencial dos dados pessoais dos titulares para proteger os dados contra a perda, eliminação involuntária ou ilícita e alteração indevida, bem como, contra as falhas de integridade, acesso ou divulgação não autorizadas dos dados pessoais, limitando a sua utilização e conservação às finalidades específicas;
- Pode exercer o direito de acesso aos dados pessoais, designadamente: direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento dos dados, à limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e decisões individuais automatizadas, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (Av. D. Carlos I, n.º 134-1º 1200-651 Lisboa - Telefone: +351 213928400 - Fax: +351 213976832 - e-mail: geral@cnpd.pt), e de ser informado em caso de violação dos dados;
- A Câmara Municipal de Vizela partilha os seus dados pessoais com Entidades Subcontratantes, Companhias de Seguros/Mediadores de Seguros/Serviço de apoio jurídico externo, uma vez que sem essa transmissão dos dados, fica impossibilitada de prestar a análise da participação do sinistro, ou no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de interesse público/autoridade pública;
- Os dados recolhidos são conservados pelo período de 10 anos;
- O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado;
- As práticas da Política de Privacidade e Proteção de Dados da Câmara Municipal de Vizela, estão disponíveis no sitio da internet, em http://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade e no Balcão Único.
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