Requerimento de Declaração Cuidador Informal
Exmo. Senhor
Presidente da Junta de Freguesia
Nome do requente
portador(a) do NIC

válido até:

/

/

residente na

e do NIF

Nome do(a) cuidador(a) informal
NIC do cuidador informal

matrícula do veículo

A declaração é emitida nos termos do artigo 25.º n.º 3 alínea e) do Regulamento Municipal de Estacionamento e Paragem na Via Pública e destina-se a instruir o
pedido de estacionamento gratuito do veículo do cuidador informal, no limite máximo de 3 (três) horas diárias, nas zonas exclusivas a residentes com dístico de
zona, que deve ser apresentado junto da EMEL.
O requerente, abaixo assinado, declara que assume para com a Junta de Freguesia ou perante quaisquer outras entidades públicas ou privadas, toda a
responsabilidade que lhe possa advir pelas declarações constantes deste impresso, nos termos da Lei Civil e Penal.
Assinatura

e-mail
Tel.

Telm.

RGPD - 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.
Declaração RGPD - 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 de 10 anos. 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. (epd@jf-parquedasnacoes.pt).
Assinatura

MD.78.00

Registo n.º 					Taxa: €
Data

/

/
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