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Consentimento e informação sobre proteção de dados pessoais 

O Município de Lisboa, no âmbito do “Programa de apoio a motoristas de veículos de transporte em táxis”, pretende recolher os 
seguintes dados pessoais: nome, data de nascimento, número e validade do Cartão de Cidadão, com vista à realização de 
inquéritos sobre o “Programa de apoio a motoristas de veículos de transporte em táxis” – finalidade I. 

Pretende, ainda, no âmbito do mesmo Programa, supra identificado, recolher cópia do Cartão de Cidadão, ao abrigo do artigo 5.º, 
n.º 2, da Lei n.º 7/2007, de 05 de fevereiro, na sua redação atual para a concessão do referido apoio – finalidade II. 

O Município de Lisboa é o único Responsável pelo tratamento dos dados e os dados são acedidos, com vista ao cumprimento das 
referidas finalidades, apenas por pessoas devidamente autorizadas para este fim.  

A declaração de consentimento é conservada enquanto perdurar a necessidade de concluir os inquéritos a que se destinam ou até 
ser retirado o consentimento, não comprometendo, no entanto, a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 
previamente dado, nos termos do artigo 7º. Nº 3, do RGPD. Os dados pessoais fornecidos (finalidade I) e a cópia do Cartão de 
Cidadão (finalidade II) serão conservados pelo prazo de 5 anos. 

O titular não está obrigado a fornecer os referidos dados pessoais para a finalidade I, não existindo quaisquer consequências pelo 
seu não fornecimento, nomeadamente contratuais. Já quanto à finalidade II, o não fornecimento da cópia do Cartão de Cidadão 
determinará que não possa concedido o aludido apoio. 

Os dados recolhidos não serão usados pelo Município de Lisboa para decisões automatizadas, nomeadamente não serão tratados 
para a definição de perfis, nem são transferidos para um país fora da União Europeia ou para uma organização. 

O titular dos dados pessoais, relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito, tem os seguintes direitos:  

[1] A exercer perante o Município de Lisboa, enquanto Responsável pelo tratamento, através dos serviços da Direção 
Municipal de Mobilidade (DMM) situados na Rua Alexandre Herculano, 46,  1269-054, Lisboa; Endereço de correio eletrónico 
dmm.dipm@cm-lisboa.pt,: direito de informação; direito de acesso; direito de retificação dos dados inexatos; direito ao 
apagamento; direito à limitação do tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de oposição ao tratamento; direito 
a não ficar sujeito a decisões exclusivamente automatizadas, incluindo a definição de perfis; e, nas situações de 
consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com 
base no consentimento previamente dado.  

[2] A exercer perante o Encarregado de Proteção de Dados (através do Endereço de correio eletrónico dpo@cm-lisboa.pt ou 
por carta para Campo Grande, 25, Bloco E, 2º Piso, 1749-099 Lisboa): direito de contactar o encarregado da proteção de 
dados sobre todas questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais e com o exercício dos direitos que lhe 
são conferidos pela legislação sobre proteção de dados pessoais. 

[3] A exercer perante uma autoridade de controlo (no caso português, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, usando 
a forma e os contactos descritos em www.cnpd.pt): direito de apresentar reclamação. 

[4] A exercer perante os tribunais competentes: direito a ação judicial, quer contra uma autoridade de controlo quer contra um 
responsável pelo tratamento ou subcontratante; e direito a indemnização pelos danos sofridos na decorrência da violação 
da legislação relativa a proteção de dados pessoais.   

Declaro que dou o meu consentimento livre e informado para recolha e conservação dos meus dados pessoais para a Finalidade I 
e cópia do meu Cartão de Cidadão para a Finalidade II, como abaixo descritas 

 
Sim  Não 

Finalidade I: Realização de inquéritos sobre o “Programa de apoio a motoristas de veículos de transporte em 
táxis” *    

 
   

Finalidade II: Concessão do apoio no âmbito do “Programa de apoio a motoristas de veículos de transporte em 
táxis” **    

* Quer a ausência de resposta, que se considerará como recusa de consentimento, quer a recusa explicita de consentimento quanto ao 
fornecimento dos dados pessoais solicitados não implicará quaisquer consequências, nomeadamente contratuais 
** Quer a ausência de resposta, que se considerará como recusa de consentimento, quer a recusa explicita de consentimento quanto ao 
fornecimento da cópia do Cartão de Cidadão implicará a impossibilidade de concessão do aludido apoio 

   

Nome do titular 
[Preferencialmente, só primeiro e último] 

 

Assinatura(a)             Data ___/___/___  
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