
  ACAMPAMENTO OCASIONAL  

Mod. 284/SQ 6 

 Requerente:   Vem por este meio:  □ Requerer licença para a realização de acampamento ocasional1 / □ Efetuar comunicação prévia de acampa-mento ocasional2, em representação de3 __________________________________________________________, a realizar em _______________________________________________________________________________, freguesia de _______________________________________  deste concelho, no (s) dia (s) ____/____/______ a ____/____/______, estando previstos _________ participantes.   Anexa:  □ Autorização expressa do proprietário do prédio;  □ Planta do local pretendido para a realização do acampamento ocasional.  Data: ____ / ____ / _________   _______________________________________________  (Assinatura)                                                   1  Nos termos do artigo 30º do Regulamento do Exercício de Diversas Atividades Sujeitas a Licenciamento Municipal. 2  Ao abrigo do artº 18 do Decreto Lei 51/2015, de 13 de abril. 3  Mencionar a Entidade responsável pela organização do acampamento.  

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 

Conferi os elementos identificativos do reque-rente (BI/CC e NIF).  ___/___/201__ ________________ Informação sobre o tratamento de dados pesso
ais | Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD - Regulamento (UE) 2016/679) 
De acordo com o RGPD, O Município enquanto r

esponsável pelo tratamento, informa que a final
idade do tratamento dos dados pessoais recolhi

dos é a expressa no presente formulário. Pode e
xercer os direitos  

previstos no art. 13º, designadamente: Direito d
e informação, de acesso, de retificação, de apag

amento, de limitação do tratamento, de portabi
lidade, de oposição, de ser informado em caso d

e violações de segurança. 
 Para mais informações, deve consultar http://w

ww.cm-guimaraes.pt/p/rgpd 
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