Morada

O utilizador acima mencionado solicita a denúncia do contrato de fornecimento de água, bem como todos os demais serviços previstos nos

Tratamento de dados pessoais
Informações:
O responsável pelo tratamento dos dados é o Município do Barreiro através dos serviços
municipais de Águas, Saneamento e Resíduos que poderá contactar através do telefone 212 068
068 ou do email: dahu@cm-barreiro.pt.
A Câmara Municipal do Barreiro designou Encarregado de Proteção de Dados que poderá
contactar através do endereço eletrónico: dpo@barreiro-cm.pt.
A finalidade do tratamento dos dados é a contratação e a execução do contrato de serviço
público de fornecimento de água, saneamento e resíduos urbanos.
O fundamento é o tratamento necessário para execução de contrato no qual o titular dos dados
é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados, e ainda o tratamento
necessário para o exercício de atribuições legais e funções de serviço público do Município.
Os dados pessoais serão conservados durante o período de duração do contrato de fornecimento
acrescido do prazo de arquivo previsto no Regulamento Arquivístico das Autarquias Locais.
Os dados pessoais podem ser transmitidos às autoridades públicas por solicitação destas e nos
termos previstos na legislação aplicável.
Direitos:
Mediante contacto com o responsável pelo tratamento ou com o encarregado de proteção de
dados poderá, nos termos previstos na legislação, exercer os direitos de confirmação do
tratamento dos dados, acesso aos dados, retificação dos dados, limitação do tratamento,
apresentar reclamação à autoridade de controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados),
apagamento dos dados, portabilidade dos dados e oposição ao tratamento.
Não existe obrigação legal nem contratual de disponibilização dos dados. Caso não disponibilize
os dados não poderá celebrar o contrato de fornecimento.
O tratamento dos seus dados não inclui decisões automatizadas, nem definição de perfis.
Para mais informações poderá contactar o responsável pelo tratamento e encarregado de
proteção de dados e ler a nossa politica de privacidade https://www.cm-barreiro.pt/

