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ANEXO II 

 

INFORMAÇÃO AO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 
(Artigo 13.º. do Regulamento Geral de Proteção de Dados) 

 
 

1. Identidade e contactos do responsável pelo tratamento dos dados. 
O responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos no âmbito da presente candidatura ao 
procedimento de atribuição incentivos para a prossecução de atividades de interesse municipal, de natureza 
cultural, é o Município de Alcobaça, pessoa coletiva de direito público n.º 506.874.249, com sede em Alcobaça, 
número de telefone 262.580.800 e de fax 262.580.850, endereço postal na Praça João de Deus Ramos – 2461-
501 Alcobaça, endereço de correio eletrónico cmalcobaca@cm-alcobaca.pt. 

 
2. Contactos do encarregado de proteção de dados: 

O encarregado de proteção de dados poderá ser contactado através do endereço de correio eletrónico 
rgpd@cm-alcobaca.pt. 

 
3. Finalidades do tratamento a que os dados pessoais se destinam e fundamento jurídico para o 

tratamento: 
Os dados pessoais recolhidos pelo Município de Alcobaça no âmbito da presente candidatura são tratados para 
as finalidades e com o fundamento jurídico previstos nas normas legais e regulamentares aplicáveis, 
nomeadamente o Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios, Programa de Procedimento de Atribuição 
Incentivos para a Prossecução de Atividades de Interesse Municipal, de Natureza Cultural e Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro (Código do Procedimento Administrativo). 

 
4. Destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais: 

Os dados têm como destinatários os serviços municipais incumbidos de proceder à instrução e apreciação das 
referidas candidaturas. 

 
5. Critérios utilizados para a fixação do prazo para conservação dos dados pessoais: 

O responsável pelo tratamento dos dados conserva-os pelo prazo em que se mantiver a candidatura e durante 
a prática das atividades a que esta respeita. 
 

6. Direitos do titular dos dados: 
O titular dos dados tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe 
digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser 
respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos 
dados. 
O titular dos dados tem o direito de apresentar reclamações à Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(autoridade de controlo). 

 
7. Comunicação de dados pessoais: 

A comunicação de dados pessoais constitui uma obrigação decorrente do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios, Programa de Procedimento de Atribuição Incentivos para a Prossecução de Atividades de Interesse 
Municipal, de Natureza Cultural, e Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (Código do Procedimento 
Administrativo). 
O titular dos dados está obrigado a fornecer os dados solicitados, sob pena de não ser considerada a 
candidatura por este apresentada para efeitos do supra referido procedimento. 

 
 
Tomei conhecimento. 
 

 
Alcobaça, ___ de ______________ de 20__ 

 

______________________________________ 

(Assinatura do candidato) 
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