Bolsa de agentes eleitorais
Lei n.º 22/99, de 21 de abril, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/2014, de 10 de abril
________________________________________________________________________________________________

Câmara Municipal do Barreiro
Boletim de Inscrição
É obrigatória a apresentação do Bilhete de Identidade ou Cartão Cidadão

JUNTA / UNIÃO DE FREGUESIA DE _____________________________________________________________________________

1. Nome: _______________________________________________________________________________________
2. Data de nascimento ________/_________/__________ Idade: ____________
3. Residência
Freguesia _________________________________________________________________________________
Concelho _________________________________________________________________________________
Rua/Lugar _________________________________________________________________________________
N.º _________________ Andar _________________
Código postal ___________ - ___________ ______________________________________________________
4. Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
N.º ____________________________ Arquivo de identificação ______________________________________
5. Contacto Telefónico: _____________________________________
6. Endereço Eletrónico: ________________________________________________________________
7. Habilitações literárias: _____________________________________________
Assinatura do Cidadão:
___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Confirmação das declarações pela Câmara Municipal ou Junta de Freguesia
Confirmo os elementos constantes dos n.os 1, 2, 4.

Assinatura _______________________________________
(Data________/_________/2019).

Proteção de dados pessoais
De acordo com o previsto no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD), os
documentos e dados pessoais apresentados são confidenciais, sendo conservados e
integrados em ficheiros tratados pelo(s) responsável (eis) pelos mesmos, de acordo com o
estabelecido na legislação vigente, nomeadamente nos termos do Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.
Os dados recolhidos têm como finalidade da candidatura à bolsa de agentes eleitorais,
para além de se manter o seu arquivo em formato de papel. O tratamento dos dados é feito
informaticamente, no estrito cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais,
sendo armazenados em base de dados específica e, em situação alguma, os dados
recolhidos serão utilizados para outras finalidades que não seja aquelas para a qual a lei
permite.
Direito à informação
Os dados pessoais recolhidos são os estritamente necessários para as finalidades
referidas sendo que o titular dos dados tem sempre o direito de:
 Aceder, atualizar, retificar, apagar (nas condições legais) e limitar o tratamento dos seus
dados pessoais, mediante pedido escrito, podendo exercer de igual modo do direito de
opor à utilização dos mesmos;
 Conhecer da existência de qualquer violação de dados;
 Apresentar reclamação junto da autoridade de controlo — CNPD — Comissão Nacional
de Proteção de Dados.

Consentimento
O titular dos dados, consente de forma clara e expressa a Câmara Municipal do Barreiro a
efetuar o tratamento dos seus dados supra para efeitos da presente candidatura.

Barreiro, _________ de _________________________________de 2019

___________________________________________________

