
 

 

Declaração de Consentimento Informado 

Proteção de Dados 

Eu,_____________________________________________________________________________, 

portador(a) do documento de identificação (B.I./C.C./A.R./Passaporte) n.º__________________, 

reconheço e consinto o tratamento e registo dos meus dados pessoais (nome completo, género, 

data de nascimento, estado civil, histórico familiar e situação sócio-económica, naturalidade, nacionalidade, 

B.I./C.C., NIF, NISS, ID IEFP, A.R., passaporte, morada, profissão, habilitações literárias e percurso profissional, 

contactos – telefónicos e e-mail, curriculum vitae, e documentos referentes a rendimentos e despesas do agregado 

familiar) ao Centro Comunitário da Paróquia da Parede e que os mesmos sejam fotocopiados e 

utilizados unicamente, para fins de estatística, tratamento e cruzamento de informação 

necessária para o efetivo acompanhamento, articulação e/ou encaminhamento do meu 

processo, necessário para a resolução da minha situação atual, bem como para o exercício de 

direitos e prestação de apoios/serviços do CCPP no âmbito de: 

Ação Social  Serviço de Apoio Domiciliário  

Centro de Dia/Centro de Convívio  Voluntariado  

Rendimento Social de Inserção  Colaboradores  

Outro  Qual: 

Tenho conhecimento que os meus dados pessoais serão processados, armazenados e conservados pelo CCPP, 

em suporte físico e informático, por um período máximo de 5 anos. 

Declaro ainda ter sido informado(a) que, a qualquer momento, tenho o direito a retificar, limitar e aceder aos meus 

dados, bem como requerer a sua eliminação, desde que os mesmos deixem de ser necessários. O exercício de 

direitos é gratuito e poderá ser solicitado no CCPP. 

Tenho conhecimento que poderei opor-me à facilitação dos meus dados pessoais e ao tratamento dos mesmos 

sabendo, contudo, que poderá condicionar os respetivos serviços/ apoios na área pretendida, bem como a inscrição 

no CCPP. 

Presto o meu consentimento ao tratamento de dados pessoais relacionados com a minha imagem, autorizando a 

captação e utilização de sons e imagens (por exemplo: fotografias; gravações e vídeo) de atividades em que 

participo no CCPP:  Sim               Não 

 
 
 Parede, ____  de _______________  de________                                                               

Assinatura 
 
 

____________________________________ 
 
 


