PART – Passe Sub-18

Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)
De acordo com o RGPD, O Município enquanto responsável pelo tratamento, informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário. Pode exercer os direitos
previstos no art. 13º, designadamente: Direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição, de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações, deve consultar http://www.cm-guimaraes.pt/p/rgpd

Requerente (encarregado de educação):
NIF: _______________________________
NOME:____________________________________________________________________________________________
BI/CC nº ______________________________, emitido pelos SIC de ________________ válido até _____/_____/______
MORADA: _________________________________________________________________________________________
CódigoPostal________-_______Localidade_______________________________________________________________
Telefone______________ Telemóvel __________________e-mail ____________________________________________

□ Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado
Requer:
Para o jovem / criança ___________________________________________________, com data de nascimento
__________________, residente em ___________________________________________, a comparticipação de
50%

do

passe

em

transporte

público

regular,

para

o

mês

de

agosto,

com

origem

em

________________________________ e destino em ___________________________________, no valor de
__________1, da empresa de transporte público __________________________________________.

Documentos a anexar:

□ Cartão de cidadão do jovem ou criança2;
□ Comprovativo da morada de residência do jovem ou criança3;
□ Cópia do cartão do “passe 4_18”, se aplicável4;
OBS:

A comparticipação não inclui o valor da emissão do cartão, nos casos em que o utente não disponha do “cartão
estudante” ou do cartão do “passe 4_18”.
Informação sobre o tratamento de dados pessoais
De acordo com o disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, é necessário o seu consentimento no
que respeita ao tratamento dos dados pessoais recolhidos pelo Município de Guimarães, sem o qual não será
possível dar sequência ao seu registo.
 Consinto que os dados pessoais apresentados, sejam recolhidos e tratados para os fins previstos no presente
formulário.
Os

elementos

identificativos

do

jovem

/

Data: ____ / ____ / __________

criança, acima indicados, correspondem aos
dados

constantes

do

documento

de

identificação, nomeadamente:

□Data Nascimento

□Morada

_______________________________________________________
(Assinatura do encarregado de educação)

___/___/202__

________________
1

Campo facultativo.
Dispensado se no ato de apresentação do pedido for exibido o CC.
3 Dispensado se no ato de apresentação do pedido for exibido o CC.
4 Nos casos em que o utente possua e valide o cartão do “passe 4_18” para o mês de agosto.
2
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