Exmo. Senhor Presidente
da Junta de Freguesia do Bonfim
N.º ________
Nome______________________________________________________________________________
Data de nascimento: ____/____/____, profissão: ___________________________________________
Estado Civil: ___________________ c/ ___________________________________________________
Filho (a) de _________________________________________________________________________
E de ______________________________________________________________________________
Natural da Freguesia de _____________________________ Concelho _______________________(PT)
Nacionalidade ________________________________________________ (origem UE ou outros países)
Portador do B.I./C.C./Passaporte N.º _____________________________________________________
data de validade: _____/_____/_____, no Arquivo de Identificação de____________________________
Contacto*: __________________ Email*:_______________________________@_________________
Residente em: _______________________________________________________________________
Há mais de ______ ano(s), desde _____/_____/_______ até _____/_____/_______ vem requerer a V.
Ex.ª, lhe seja passado (1) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
declaro sob minha responsabilidade que são verdadeiros os elementos constantes neste requerimento
(acima e no verso indicados) pelo que espero Deferimento.
Proteção de Dados Pessoais: Antes de assinar, confira a declaração/informação de privacidade sobre
o processamento dos seus dados pessoais no final deste documento.
Porto, _____ de ___________________ de 202_
Declaro em consciência, para os devidos efeitos, que li e percebi as informações da declaração de privacidade sobre o
processamento dos meus dados pessoais pela Junta de Freguesia do Bonfim.
* Facultativo
Declaro, para os devidos efeitos, após ler a declaração de privacidade, ciência das finalidades e concordo em fornecer o
meu endereço eletrónico (e-mail) à Junta de Freguesia do Bonfim, o qual informo a seguir:
E-mail: _______________________________________________________________________________________

Nos termos do n.º 4, do Art.º 34 do Decreto-Lei n.º
O Requerente,
135/99, de 22 de abril de 1999 e conforme versão
atualizada: “As Falsas Declarações São Punidas
Nos Termos da Lei Penal” e respetivas alterações. _______________________________________
introduzidas.
(1) Atestado | Certidão - Apoio Jurídico | Insuficiência Económica
Telefone: 225 194 500/8 Fax.: 225 194 509 E-mail: geral@jfbonfim.pt Site: www.jfbonfim.pt
Campo 24 de Agosto, N.º 294, 4300 – 506 - Porto
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AGREGADO FAMILIAR
(em comunhão de mesa e habitação)
Nomes

N.º do Cartão
do Cidadão

Parentesco

Data de
Nascimento

Estado
Civil

Profissão

Vencimento

NOTA: De todas as referências acima expostas é obrigatório a sua oficial comprovação.

(2) - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu abaixo assinado, eleitor da Freguesia do Bonfim, portador(a) do B.I / C.C. N.º _______________,
válido até _____/_____/_____, pelo Arquivo de Identificação de ______________________, declaro
que me responsabilizo pelas declarações e afirmações do presente requerimento, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril de 1999 e respetivas alterações introduzidas.

Porto, ____ de _______________ de 202__
Assinatura conforme B.I./C.C.
_______________________________________________________
(2) - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu abaixo assinado, eleitor da Freguesia do Bonfim, portador(a) do B.I / C.C. N.º _______________,
válido até _____/_____/_____, pelo Arquivo de Identificação de ________________________,
declaro que me responsabilizo pelas declarações e afirmações do presente requerimento, ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril de 1999 e respetivas alterações introduzidas.

Porto, ____ de _______________ de 202__
Assinatura conforme B.I./C.C.
______________________________________________________
(2) – No caso de no requerimento não poder atestar a responsabilidade e/ou quando exigíveis provas testemunhais.

Nos termos do n.º 4, do Art.º 34 do Decreto-Lei n.º
135/99, de 22 de abril de 1999 e conforme versão
atualizada: “As Falsas Declarações São Punidas
Nos Termos da Lei Penal” e respetivas alterações.
introduzidas.

O Funcionário

______________________________
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DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
Tratamos os seus dados pessoais com base no Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 23 de outubro de 2018, Regulamento Geral da Proteção de Dados – RGPD. As seguintes
informações têm como base os artigos 15º e 16º do RGPD:
Quem é o responsável pelo tratamento?
O responsável pelo tratamento é a Junta de Freguesia do Bonfim (JF. Bonfim).
Que dados pessoais tratamos e quem pode ter acesso aos mesmos?
Os dados informados por si, de acordo com o seu pedido, nas respetivas sessões constantes em neste
documento.
Quem poderá aceder aos meus dados e quais as finalidades de retenção dos dados?
Poderão aceder aos seus dados os colaboradores da JF. Bonfim responsáveis pelo procedimento por si
requerido (s), pertencentes ao pelouro competente.
Onde obtivemos os seus dados pessoais?
A partir de si, por vossa iniciativa.
Porque processamos os seus dados pessoais e sob que base jurídica?
Processamos os seus dados pessoais para operacionalizar o vosso requerimento, relativo às finalidades
pretendidas por si, a qual aferimos pela indicação do vosso pedido.
Adicionalmente, se fornecido, utilizamos os seus dados de e-mail para enviar comunicados de interesse
dos munícipes do Bonfim, por forma a atualizá-los das atividades promovidas pela JF. Bonfim e outros
temas de interesse correlato.
A condição de licitude do tratamento de dados é o cumprimento de obrigação jurídica e o exercício de
funções de interesse público, conforme estabelece o artigo 6°, n°1, alíneas C e E do RGPD. Essa condição
se justifica pelas obrigações impostas à JF. Bonfim, por força da Lei n.º 75/2013, nomeadamente por
influência do artigo 16, a respeito das suas competências, bem como das demais disposições desta norma,
que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais,
estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para
as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.
Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?
Enquanto o utente se mantiver como cidadão residente no âmbito territorial de competência da JF. Bonfim.
Quais são os seus direitos relativamente aos seus dados pessoais?
Junto à JF. Bonfim: Tem o direito de acesso aos seus dados pessoais e a informações relevantes sobre
a forma como os utilizamos. Tem o direito de retificar os seus dados pessoais. Em determinadas condições,
tem o direito de solicitar que eliminemos os seus dados pessoais ou que limitemos a sua utilização. Tem o
direito de se opor ao nosso processamento dos seus dados pessoais, por motivos relacionados com a sua
situação particular, em qualquer altura. Consideraremos o seu pedido, tomaremos uma decisão e
comunicar-lhe-emos o seu pedido.
Poderá exercer os seus direitos através de um pedido endereçado ao seguinte e-mail, do Encarregado da
Proteção de Dados:
• dpo@jfbonfim.pt
Para mais informações e dúvidas sobre a proteção de dados no âmbito da JF. Bonfim, consultar a
política de privacidade do nosso sítio web e/ou contatar o Encarregado da Proteção de dados,
através do e-mail acima:
• http://www.jfbonfim.pt/Politicas/Politica-de-Privacidade1
Junto à Autoridade de Controlo: Se tiver quaisquer observações ou reclamações relativas à forma como
tratamos os seus dados pessoais, poderá apresentar um pedido de informação ou esclarecimento e a
apresentação de denúncias, por escrito, através de formulário, nos termos do artigo 17.º da Lei de
organização e funcionamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD, no seu respetivo sítio
online ( www.cnpd.pt ), na opção “cidadãos”.
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