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SORTEIO DE TALHÕES PARA O PARQUE HORTÍCOLA TERRA DE MINAS – CAMPUS DA TAPADA DA AJUDA 

ANEXO III 

Consentimento e informação sobre Proteção de Dados Pessoais 

Informações genéricas - O MUNÍCIPIO DE LISBOA respeita as regras da privacidade e proteção de dados pessoais constantes do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à circulação desses dados, bem como da legislação nacional 
aplicável. 

Responsável pelo tratamento - O MUNICÍPIO DE LISBOA - através da Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e 
Energia | Departamento da Estrutura Verde, Avenida Dr. Luís Gomes, nº 1, porta 3, bloco 4.7, 1800-177 Lisboa, com os seguintes 
contactos: telefone - 218 172 900 e endereço eletrónico - hortas@cm-lisboa.pt -, é a entidade responsável pelo tratamento e 
conservação de dados. 

Encarregado de Proteção de Dados – Para o exercício dos direitos dos titulares dos dados previstos na regulamentação 
comunitária e legislação nacional em matéria de proteção de dados pessoais, o MUNICÍPIO DE LISBOA designou um encarregado 
de proteção de dados (Data Protection Officer), cujo endereço eletrónico e morada são, respetivamente os seguintes: dpo@cm-
lisboa.pt e Campo Grande, 25, 2º piso, Bloco E, 1749-099 Lisboa. 

Finalidade e licitude do tratamento – A recolha e tratamento dos dados pessoais são os estritamente necessários para a gestão da 
candidatura ao Sorteio de talhões para o Parque Hortícola Terra de Minas, bem como para a atribuição da cedência precária para a 
prática hortícola nos talhões, bem como para efeitos fiscais de cobrança da respetiva taxa. A recolha e tratamento dos dados são 
necessários para a execução de funções de interesse público. 

Categorias de dados pessoais – Os dados pessoais requeridos são de identificação (Nome, Morada, N.º do Documento de 
Identificação, contactos telefónicos e endereço eletrónico) e natureza fiscal (N.º de Identificação Fiscal). 

Destinatário(s) dos dados – Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo MUNICÍPIO DE LISBOA e pelo 
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA. Os dados anonimizados poderão ser fornecidos a entidades de ensino para fins 
académicos e/ou estudos socioculturais. 

Conservação dos dados pessoais – Os dados recolhidos são conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares 
dos dados apenas durante o período necessário para a finalidade para a qual é tratada. Findo o período de vigência da licença, e não 
sendo verificado nenhum incidente, procede-se à anonimização dos dados pessoais. Os dados anonimizados, para efeitos 
estatísticos, relatórios internos e/ou estudos socioculturais, serão conservados. 

Direitos dos titulares dos dados pessoais – os titulares dos dados pessoais têm direito a aceder à informação sobre o(s) 
tratamento(s) dos seus dados a retifica-la se não estiver correta ou até apagá-la.  

Além destes direitos, designados e protegidos no RGPD como Direito de Informação, Direito de Acesso, Direito de Retificação e 
Direito de Apagamento, os titulares dos dados pessoais tê ainda direito à Limitação de Finalidades, à Minimização dos Dados, à 
Portabilidade e à Não Sujeição a Decisões Individuais Automatizadas, os quais podem ser exercidos 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. 

Declaro que, de forma livre e informada, consinto que os meus dados pessoais sejam tratados para a finalidade acima descrita, 
sabendo que posso retirar o presente consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com 
base no consentimento previamente dado. 

Lisboa __ / ___/________  _______________________________________ 
(Assinatura do Titular dos Dados Pessoais) 


