NIPG:____________________
Data: _____ / _____ / _______

Gabinete de Apoio ao Consumidor

Funcionário: _______________

IDENTIFICAÇÃO DO CONTATO

Nome ___________________________________________________________________________________________
NIF ________________________________

Tel ________________________________

E-mail ________________________________________________________________________

Autorizo ser notificado(a) para o e-mail/contato telefónico indicado

Classificação:

Alojamento

Água

Banca

Compras

Eletricidade e gás

Ensino e Estudantes

Lazer (restauração, ginásios, espetáculos...)

Prestação de serviços

Saúde

Seguros

Serviços Postais

Telecomunicações

Turismo

Aconselhamento financeiro

Observações:

DOCUMENTOS A ANEXAR
[GR_010] - Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão
[GR_017] – Comprovativo número de contribuinte (NIF)

Município de São João da Madeira | Av. Da Liberdade | 3701-956
Tel: (+351) 256200218 | Email: geral@cm-sjm.pt
Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa.FORM.DECO

Declaração de consentimento:
Os dados pessoais recolhidos destinam-se à base de dados da DECO e do Gabinete de Apoio ao Consumidor de São João da Madeira,
com sede na Rua Artilharia 1, nº 79 - 4º, 1269-160 Lisboa e na Av. da Liberdade 354, 3701-956 São João da Madeira, respetivamente,
destinam-se a realizar operações de gestão de informações e para fins administrativos e estatísticos, bem como ao desenvolvimento do
processo de mediação junto da entidade reclamada e de denúncia junto da entidade reguladora ou fiscalizadora competente. Os dados
serão transmitidos à entidade reclamada e entidade reguladora ou fiscalizadora competente, no âmbito do processo de gestão da
reclamação apresentada. A DECO e o Município de São João da Madeira assumem o compromisso de privacidade e segurança no
processamento e manutenção dos seus dados pessoais. O titular dos dados tem o direito de acesso, retificação, atualização, limitação,
oposição ou eliminação dos seus dados pessoais, assim como o direito à retirada do consentimento e o direito à portabilidade dos
dados, sempre que para isso se dirija por escrito ou pessoalmente aos serviços da DECO ou do Gabinete de Apoio ao Consumidor do
Município de São João da Madeira. Poderá ainda requerê-lo através do e-mail: decorgpd@deco.pt, em qualquer altura e sem qualquer
encargo. Os dados serão armazenados e conservados por um período máximo de cinco anos, após o encerramento dos processos,
findo o qual os mesmos serão eliminados.
A não autorização da cedência de dados pessoais inviabiliza qualquer possibilidade de intervenção por parte da DECO e do Gabinete de
Apoio ao Consumidor do Município de São João da Madeira para os mencionados fins.
Pode consultar a política de privacidade da DECO em www.decorgpd.pt
Autorizo o respetivo tratamento em ficheiro de dados pessoais informatizados ou manuais.

São João da Madeira, _____ de ____________________ de ________

___________________________________________________________________________
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