
  PEDIDO EXTRAORDINÁRIO E TEMPORÁRIO DE ESPLANADA COVID 19 – PLANO DE APOIO  
Mod. 886 SQ0  

Requerente:     DOCUMENTOS A ANEXAR:   - Desenho, planta ou fotografia de localização com o local a ocupar pela esplanada;  - Desenho, planta ou fotografia com as medidas (comprimento e largura) da esplanada;  - Comprovativo da qualidade proprietário, possuidor, locatário, mandatário ou outro titular direto que confira a faculdade de apresentação do pedido.      Data: ____ / ____ / _________  __________________________________________________ (Assinatura)   Nota: Após aprovação, a utilização temporária de esplanadas apenas é válida até 31 de dezembro de 2020– a nova área será isenta do pagamento de taxa de ocupação de espaço público.  O pedido deve ser enviado para o email dsua@cm-guimaraes.pt, utilizando o presente formulário.      
 NIF: _______________________________ NOME: __________________________________________________________________________________ BI/CC nº _______________, emitido pelos SIC de _________________ válido até _____/_____/______ MORADA: _______________________________________________________________________________ Código Postal ________-_______ Localidade _________________________________________________ Telefone _______________ Telemóvel _______________ e-mail _________________________________  □ Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado  Nome do estabelecimento:  _________________________________________________________________ Morada: _________________________________________________________________________________ CódigoPostal_______-_____Localidade_______________________________________________________ Esplanada existente  N.º de mesas existentes:  Área total em m2:  Área (Largura x Comprimento)   Nova área de esplanada (temporária) N.º de mesas:  Área total solicitada em m2:  Área (Largura x Comprimento)    Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Pro

teção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679) 
De acordo com o RGPD, O Município enquanto responsável pelo tratamento, in

forma que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expres
sa no presente formulário. Pode exercer os direitos  

previstos no art. 13º, designadamente: Direito de informação, de acesso, de ret
ificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de opos

ição, de ser informado em caso de violações de segurança. 
 Para mais informações, deve consultar http://www.cm-guimaraes.pt/p/rgpd  Conferi os elementos identificativos do requerente (BI/CC e NIF).  ___/___/201__ ________________ 
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