
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO A TERCEIROS

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

NIF / NIPC: ...............................................................................

Documento de Identificação

Dados do declaranteA1

01

02

03
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Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

Freguesia: ..................................................................................................................... Código Postal: ...........................................................

NIF / NIPC: ...............................................................................

Dados do Autorizado (pessoa a quem o Declarante dá Autorização)A2

01

02

03 04

05

Telefone: .............................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

Telemóvel: ............................................. Fax: ..............................................................................07 08 09

10

11

Cartão de Cidadão Bilhete de Identidade Passaporte Autorização de Residência

Nº: .......................................................................................... Validade: ...............................................................................

Documento de Identificação06

Acesso a dados e/ou documentosA

Telefone: .............................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

Telemóvel: ............................................. Fax: ..............................................................................11 12 13

14

15

Cédula Profissional (Caso seja advogado ou solicitador): ...............................................................................................................................10

08 09

07

Cartão de Cidadão Bilhete de Identidade Passaporte Autorização de Residência

Nº: .......................................................................................... Validade: ...............................................................................05 06

04

A aceder aos meus dados pessoais, constantes no processo (descrição do processo e n.º de processo)

Autorização e prazo de validade da DeclaraçãoB

01

Autorizo a pessoa indicada no campo A2:



Documentação a ApresentarE
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Confirmo que a assinatura do Declarante (pessoa identificada no campo A1) ou da pessoa que assina a seu rogo, está em 

conformidade com o seguinte documento de identificação

Validação da assinatura do Declarante (a preencher pelos serviços do Município de Odemira)F

Documento de identificação válido do Declarante e do Autorizado, com assinatura e fotografia (cartão de cidadão, bilhete 

de identidade, passaporte ou autorização de residência)

01 02................................................................................................................................................................. Data: ..............................................

InformaçõesD

A solicitar fotocópias do(s) documento(s) que fazem parte do processo acima identificado02

Para o(s) seguinte(s) efeito(s):

A Declaração só poderá ser utilizada uma única vez, dentro do prazo de validade e apenas para os efeitos indicados.

Prazo de validade: .......................................................................

Tenho conhecimento que:

• Os dados constantes deste documento são registados no Sistema de Gestão Documental do Município de Odemira

Pode consultar pessoalmente a informação que lhe diz respeito e pedir que seja, retificada, atualizada ou apagada, 
mediante pedido escrito dirigido ao Município de Odemira.

• As falsas declarações são punidas por lei.

• Os dados pessoais apresentados serão objeto de tratamento pelos serviços do Município de Odemira, para os fins a que 
se destina a presente Declaração e serão conservados pelo prazo estritamente necessário.

O Município de Odemira compromete-se a proteger os seus dados pessoais e a cumprir as suas obrigações no âmbito da 
proteção de dados.

Para mais informações sobre a proteção de dados consulte o site www.cm-odemira.pt

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e não omitem factos relevantes.

Cartão de Cidadão Bilhete de Identidade Passaporte Autorização de Residência

Nº: ..........................................................................................

Validade: ...............................................................................

02

03

01

Assinatura e carimbo dos Serviços do Município

A sua assinatura ou da pessoa que assina por si 
(caso não possa ou não saiba assinar), conforme documento de identificação válido.

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoC



FOR.COMUM.005.01 2/2

Confirmo que a assinatura do Autorizado (pessoa identificada no campo A2) está em conformidade com o seguinte 

documento de identificação

7. Validação da identidade do Autorizado (a preencher pelos serviços do Município de Odemira)G

Cartão de Cidadão Bilhete de Identidade Passaporte Autorização de Residência

Nº: ..........................................................................................

Validade: ...............................................................................

02

03

01

Assinatura e carimbo dos Serviços do Município
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