
 
 

JUNTA DE FREGUESIA  
DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO 

 

PARTICIPAÇÃO NAS FESTAS DE SÃO PEDRO E DA CIDADE DE ALVERCA 

Declaração de Consentimento do Proprietário 
 

(Dados de preenchimento obrigatório) 

Nome _____________________________________________________________, portador do Cartão 

de Cidadão ________________________, com o NIF ________________________, residente em 

___________________________________________________________________________, declara 

que é proprietário do equipamento _____________________________________________________, 

e que o cede a ______________________________________________________________________, 

para que possa ser utilizado por este nas Festas de São Pedro e da Cidade de Alverca do ano de 

_________, em Alverca do Ribatejo. 

 

       Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 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 de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, com a finalidade 

de instruir o processo de candidatura no âmbito das Festas de São Pedro e da Cidade de Alverca, ficando 

os mesmos conservados pelo prazo de 5 anos;  

- Que os dados ora recolhidos e tratados são confidenciais e utilizados única e exclusivamente para o fim a 

que se destina;  

- Que nos termos previstos no Regulamento acima mencionado, é garantido ao titular dos dados pessoais 

o direito de acesso, atualização, retificação, oposição, limitação e eliminação desses mesmos dados;  

- A qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do 

tratamento efetuado com base no mesmo, e  

- Que ficará responsável pelos dados recolhidos o(a) Presidente da Junta de Freguesia de Alverca do 

Ribatejo e Sobralinho. 

 

_____________________________, ______de ______________________ de 20____  

 

Assinatura 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Fundamentação legal: Nos termos do considerando 42 e da alínea a) do nº 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 nº 135/99 de 22 de abril, alterado pelo DL n.º 73/2014 de 13 de 
maio e do nº 4 do mesmo artigo. Portaria 412/2001 de 17 de abril que aprova o Regulamento Arquivístico para as Autarquias 
Locais. 


