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DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 
PARA 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
1. Eu, ______________________________________, titular do BI/CC n.º 

____________, emitido em/válido até __/__/____, na qualidade de 

_________________________, declaro que autorizo o Centro Social de Santa 

Cruz do Douro a efetuar o tratamento dos seguintes dados pessoais1: 

□ Nome e apelido(s); 

□ N.º do bilhete de identidade/cartão de cidadão; 

□ N.º de contribuinte fiscal; 

□ Residência; 

□ Endereço de correio eletrónico; 

□ N.º de telefone fixo e/ou telemóvel; 

□ Fotografia tipo passe; 

□ Outros2: 
 
 

Os elementos referidos destinam-se à instrução do processo de inscrição 

e eventual admissão como associado do Centro Social de Santa Cruz do Douro 

e apenas podem ser transmitidos a terceiros mediante prévia autorização 

escrita do declarante. 

 
2. Mais declaro que tomei conhecimento do seguinte: 

2.1 Os dados serão conservados durante um ano a contar do dia seguinte 

ao da cessação da condição de associado; findo este prazo os dados serão 

eliminados, com exceção da ficha de inscrição, e elaborado auto com a 

indicação dos mesmos e do autor do ato;  

2.2 Os dados não serão transmitidos a terceiros, salvo minha autorização 

prévia, nem serão transferidos para fora da União Europeia; 

2.3 Posso retirar o meu consentimento ou solicitar a respetiva eliminação, 

a todo o tempo, mas a inscrição caduca de imediato ou no caso de já ter sido 

admitido o consentimento não pode ser retirado, nem os dados eliminados, 
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enquanto tiver esta qualidade. Para o efeito, tenho conhecimento de que posso 

utilizar o seguinte contacto: geral@csscd.pt  

2.4 O Centro Social possui um sistema de videovigilância destinado a 

auxiliar em matéria de segurança das instalações, pelo que são recolhidas 

imagens de entradas e saídas na Instituição, nos termos legais. 

2.5 Posso, em qualquer momento, através do contacto geral@csscd.pt : 

► Aceder aos meus dados para consulta; 

► Solicitar a respetiva correção; 

► Pedir a sua transmissão para terceiros, por mim indicados 

por escrito. 

2.6 Responsável pelo tratamento dos dados3: Centro Social de Santa 

Cruz do Douro através da Coordenadora do Departamento Administrativo, 

Amélia Monteiro; 

2.7 Posso obter informações presencialmente ou através dos telefones 

254880120 ou 913225717 e do endereço geral@csscd.pt  

2.8 Posso apresentar reclamação junto da CNPD – Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (www.cnpd.pt ; geral@cnpd.pt ; tel. 213928400; fax 

213976832); 

2.9 Da política de privacidade da Instituição. 
 

Santa Cruz do Douro, __ de ____________ de 2___ 

O/A declarante, 

____________________________________________ 

(assinatura igual à do documento de identificação) 

 
 

 

1. Assinalar com X no respetivo quadrado. 

2. Especificar (apenas os dados estritamente necessários). 

3. Identificar o responsável pelo serviço. 
 

NOTA: O tratamento dos dados está sujeito ao disposto no Regulamento Geral sobre 

Proteção de Dados (RGPD) – Regulamento UE N.º 2016/679, de 27 de abril de 2016, 

que pode ser consultado em: 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN 


