CONSULTA PÚBLICA
Formulário para apresentação de contributos

Nome
Morada
Código Postal
Contacto (e-mail, telefone, telemóvel)
Documento de identificação nº
Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do n.º 1 do artigo 98.º do CPA, no âmbito do período de Consulta Pública relativo ao início de procedimento de alteração do
												, os seguintes contributos:

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, específica e informada, para a recolha e tratamento
dos meus dados pessoais por parte da Junta de Freguesia do Parque das Nações, incluindo o tratamento informático dos mesmos, abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de utilização pelos serviços administrativos da Junta de Freguesia do Parque das Nações, ficando os mesmos disponíveis na nossa base
de dados, sem serem comunicados ou transmitidos para qualquer outra entidade, e que enquanto titular dos dados pessoais, tenho conhecimento que a qualquer momento
poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no mesmo e sem prejuízo da necessidade desses dados se
manterem arquivados, sempre que se justifique, pelo período legal. Mediante solicitação poderão ser retificados a qualquer momento os dados pessoais agora recolhidos.
Ficará responsável pelo tratamento dos dados o Encarregado Proteção de dados da Freguesia.
Fundamentação para recolha de dados:
Nos termos do considerando 42 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Nos termos do n.º 1 do art.º 34 do DL n.º 135/99 de 22 de
abril, alterado pelo DL n.º 73/2014 de 13 de maio e do n.º 4 do mesmo artigo. Portaria 412/2001 de 17 de abril que aprova o Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais.

Assinatura (igual ao documento de identificação)						

Data

/

/

MD.51.00

Depois de preenchido e assinado este documento deve ser enviado por email para atendimento@jf-parquedasnacoes.pt ou entregue nos locais de atendimento da JFPN

T: 211 388 800 | atendimento@jf-parquedasnacoes.pt | NIF: 510 878 393 | www.jf.parquedasnacoes.pt

