
  

 
MUNICÍPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

 
(Declaração de consentimento de captação, tratamento e respetiva difusão da 

imagem própria, foto, som e/ou vídeo, e dos dados pessoais pela Assembleia 

Municipal de Almada) 

 

Eu (nome completo) ____________________________________________________, 

residente em ____________________________________________________, com o 

endereço eletrónico ______________________________, pessoa singular titular de 

dados pessoais declaro, para os devidos efeitos, autorizar por minha livre, específica e 

informada vontade, a captação, tratamento e respetiva difusão da imagem própria e os 

dados pessoais inerentemente a esta associados no âmbito da minha intervenção na 

Sessão da Assembleia Municipal de Almada, a qual é divulgada no site da internet e 

facebook da Assembleia Municipal de Almada e no respetivo canal Youtube.  

O presente consentimento destina-se única e exclusivamente para este fim e durante o 

período de tempo estritamente necessário à prossecução dessa mesma finalidade.  

O tratamento da referida imagem e dos referidos dados por parte da Assembleia 

Municipal de Almada e pela Câmara Municipal de Almada, na qualidade de encarregado 

de proteção de dados, deverá respeitar a legislação em vigor em matéria de proteção 

de dados pessoais, comprometendo-se a utilizá-los exclusivamente para as finalidades 

acima referidas, não a podendo transmitir a nenhuma outra entidade e devendo 

conservá-la apenas durante o período de tempo previsto para a conservação dos dados.  

Mais declaro, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 13.º a 22.º do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados, ter conhecimento dos direitos que me 

assistem, tais como o Direito de informação, o Direito de acesso, o Direito de retificação, 

o Direito ao apagamento dos dados, o Direito à limitação do tratamento, o Direito à 

notificação da retificação ou apagamento dos dados pessoais ou limitação do 

tratamento, o Direito à Portabilidade e o Direito de não ficar sujeito a decisões Individuais 

automatizadas, incluindo definição de perfis, os quais podem ser exercidos no respeito 

pelos normativos aplicáveis junto do Responsável pelo Tratamento, ou então objeto de 

exposição ao Encarregado de Proteção de Dados ou reclamação à Autoridade Nacional 

de Controlo, bem como eventuais violações podem ser fundamento de pedido de 

indemnização junto das instâncias jurisdicionais competentes.  

Mais estou ciente de que posso retirar o consentimento em qualquer altura, sem 

comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente 



  

 
MUNICÍPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

 
dado, por solicitação para os contactos acima indicados do Responsável pelo 

tratamento.  

 

Almada, em ______ de ____________de______  

 

_______________________________________ (Assinatura igual ao CC) 

 

*************************************************************************************************** 

 

A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a Câmara Municipal de 

Almada, pessoa coletiva de direito público, com o NIPC 500051054, e sede no Largo 5 

de Outubro, n.º 34, 2805-119 Almada.  

Encarregado de Proteção de Dados – Contactos para o exercício dos direitos: 

protecaodados@cma.m-almada.pt. O declarante tem, ainda, o direito de apresentar 

reclamação a uma autoridade de controlo, nomeadamente à Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD)(https://www.cnpd.pt/). 

 


