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Estimado Munícipe,

A sua autarquia pretende incentivar práticas que consolidem a modernização administrativa dos nossos serviços e que 
tenham um maior respeito pelo meio ambiente. Assim, implantamos um novo sistema de comunicação e cobrança dos 
serviços de água, resíduos e saneamento, em substituição da tradicional fatura em papel. Estamos a simplificar as 
formas de relacionamento com os nossos clientes/munícipes e por isso queremos desafia-lo a fazer parte deste novo 
sistema.

Como funciona?
• Após a sua adesão, cada vez que uma fatura é gerada será enviado um email para o contacto pré-definido e 

indicado por V. Exas;
• As faturas enviadas por este meio e contendo este tipo de assinatura são totalmente válidas, mas, caso o 

desejem, também as poderá conservar em papel;
• Desde que estejam cumpridos todos os requisitos previstos na lei, todo o processo de faturação eletrónica é 

devidamente legal.

Quais são as vantagens?
• Mais eficiência;
• Redução de custos para todos;
• Responsabilidade ambiental; 

Concordando com o ora proposto, solicitamos o preenchimento dos dados abaixo, com a necessária indicação do 
email,  bem  como  o  respetivo  consentimento  para  recolha  e  tratamento  dos  mesmos,  devidamente  assinados, 
enviando-nos a respetiva digitalização para o email adesao.fe@mun-planhoso.pt.

Na certeza que estamos a trabalhar para o bem da nossa terra.

Com os melhores cumprimentos
Avelino Silva

Nome:  NIF:  

Nº Cliente: , Nº Instalação:  (ver dados no cabeçalho da fatura).

Confirmo que a partir de  /  / , desejo aderir ao sistema da faturação eletrónica do Municipio da Póvoa 

de Lanhoso.

 Identificar endereço eletrónico que receberá os documentos (preencher em maiúsculas): 

Assinatura (conforme BI ou CC) e Carimbo (se aplicável)

Avenida da República, 
4830-513 Póvoa de Lanhoso

Telefone: 253 639 700
Fax 253: 639 709

www.povoadelanhoso.pt
geral@mun-planhoso.pt 1
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CONSENTIMENTO PARA RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Eu, , portador(a) do Cartão de 
Cidadão número   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, nos termos previstos no Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (EU) n.º 2016/679,  apresentados voluntariamente no âmbito do processo de 
adesão à fatura eletrónica do Município.

 

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 e-mail 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 
Utilização e Política de Proteção e Privacidade. 

A presente declaração constitui título bastante para conferir autorização para o tratamento dos meus dados 
pessoais no âmbito do processo de adesão à fatura eletrónica do Município da Póvoa de Lanhoso.

O Declarante/Titular dos dados 

Póvoa de Lanhoso,  

Avenida da República, 
4830-513 Póvoa de Lanhoso

Telefone: 253 639 700
Fax 253: 639 709
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