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Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD – Regulamento (EU) 2016/679]

De acordo com o RGPD, o Município enquanto responsável pelo tratamento informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário.

Classificação: 00.00.00

O Município de Espinho irá promover a realização do
Mercado de Natal, que decorrerá na Praça Dr. José Salvador,
Largo da Câmara Municipal de Espinho, de 1 de dezembro
de 2022 a 8 de janeiro de 2023.

O Mercado de Natal pretende dar espaço aos sabores típicos de Natal da região, de Portugal e do
Mundo, nomeadamente à gastronomia e doçaria, às bebidas quentes, aos produtos agroalimentares,
bem como aos produtos de decorações natalícias, velas, arranjos florais, chocolates, frutos secos e
desidratados entre outros que a organização entenda importantes para preservar o espírito natalício.
Neste evento é apenas permitida a venda de produtos artesanais relacionados com a temática
natalícia.
REQUERENTE

Designação da Entidade
Produtos a comercializar

Responsável pela candidatura

NIF

Contato telefónico

Email
Morada completa - código postal /freguesia /concelho

Pretende utilizar dados do requerente acima identificados para efeitos de recibo?
☐ Sim

☐ Não (pf preencher quadro abaixo)

ENDEREÇO PARA EFEITOS DE NOTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE RECIBO

Nome /Entidade

NIF

Contato telefónico

Morada completa - código postal /freguesia /concelho
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DECLARAÇÃO
☐ Comprometo-me a cumprir o horário de funcionamento do evento, bem como aceitar as regras
apresentadas nas normas do Mercado de Natal 2022.
CONSENTIMENTO
☐ Autorizo a recolha e tratamento de dados, sob compromisso de o Município de Espinho manter a
integridade e uso exclusivo para as finalidades previstas.
☐ Não autorizo o tratamento de dados. Neste caso o Município não poderá efetuar a inscrição no
Mercado de Natal.
☐ Autorizo a utilização dos meus contatos para efeitos de divulgação de iniciativas do Município.
DOCUMENTOS APRESENTADOS
☐ Memória descritiva com os materiais e produtos a vender, bem como o precário;
☐ Fotografias recentes de todos os materiais e produtos;
☐ Fotografias ilustrativas da decoração.
PROTEÇÃO DE DADOS
O Município de Espinho, responsável pelo tratamento dos dados assegura que os dados pessoais
recolhidos serão exclusivamente utilizados no âmbito da inscrição do Mercado de Natal. Os dados
recolhidos também podem ser utilizados para fins estatísticos.
No respeito pelas finalidades do presente tratamento o Município de Espinho não partilha os seus
dados com terceiros.
As fichas devem ser entregues até dia 23 de novembro, no Balcão de atendimento do
Município ou enviados para comunica@cm-espinho.pt
Muito obrigado pela cooperação, em breve entraremos em contacto.

Espinho, _____ de ___________________ de __________________

_______________________________________________________
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