
                                                                                                                                                             

CONSENTIMENTO PARA RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Eu, , portador(a) do Cartão de 
Cidadão número  na qualidade de:

 Candidato
 Encarregado de educação do meu filho menor 

declaro, de livre vontade, que consinto que o Responsável pelo Tratamento de Dados – Município da Póvoa 
de  Lanhoso,  com sede  na  Avenida  da  República,  4830-513  Póvoa  de  Lanhoso  efetue  a  recolha  e  o 
tratamento dos meus dados e do meu educando, nos termos previstos no Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (EU) n.º 2016/679, no âmbito do processo de candidatura a bolsa de estudo.

Para a finalidade referida, será possível recolher e tratar os dados pessoais: 

Do  candidato:  nome,  morada,  data  de  nascimento,  número  de  identificação  fiscal,  documento  de 
identificação, email, número de telemóvel/telefone, comprovativo de matrícula escolar e de transição de ano 
e informação de atestado de residência. 

Do agregado, nos casos em que se aplique:  IRS e nota de liquidação (caso estejam isentos da entrega, 
declaração negativa das finanças), NIB,  recibos de vencimento, histórico dos rendimentos, subsídios ou 
outros,  rendimentos não declarados ás finanças/Seg. Social, pensões, RSI, apoios da Câmara Municipal, 
rendimentos  do  estrangeiro,  comprovativo  do  empréstimo  habitação  ou  recibos  de  renda,  declaração 
comprovativa da situação de desemprego, declaração médica comprovativa de doença crónica.

Declaro, também, que fui informado que: 

– salvo  as  exceções  previstas  na  lei,  tenho  o  direito  de  retirar  este  consentimento  em qualquer 
momento (sem que, o tratamento entretanto efetuado fique prejudicado);

– tenho o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento dos dados,  o acesso, a alteração, a 
eliminação, a limitação e a oposição do tratamento dos dados que me disserem respeito, bem como 
o direito à portabilidade dos mesmos, podendo para o efeito utilizar o email dpo@mun-planhoso.pt; 

– tenho o direito de reclamar junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou a qualquer outra 
autoridade de controlo;

– os meus dados serão conservados pelo prazo legalmente estabelecido ou, pelo prazo tido como 
estritamente necessário para o respetivo tratamento;

– para mais informações poderei consultar no site www.povoadelanhoso.pt os termos e condições de 
uilização e política de proteção e privacidade. 

A presente declaração constitui título bastante para conferir autorização para o tratamento dos dados supra 
indicados, no âmbito do pedido de bolsa de estudo.

O Declarante/Titular dos dados 
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