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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Na sua relação com os estudantes, a Câmara Municipal do Peso da Régua assegura a existência de um sistema de 

ação social escolar que favoreça o acesso ao Ensino Superior e a prática de uma frequência bem sucedida, com 

discriminação positiva dos estudantes economicamente carenciados com adequado aproveitamento escolar, 

concedendo-lhes designadamente, bolsas de estudo, de acordo com o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas 

de Estudo (adiante apenas RMABE), aprovado em 29 de setembro de 2015. 

A atribuição de bolsa de estudo para a frequência de ciclos de estudo conducentes ao grau de licenciatura, de acordo 

com o ponto n.º 3, do artigo 2º, do RMABE, na sua atual redação depende do requerimento apresentado nesse sentido, 

no qual o/a requerente deve indicar os rendimentos do seu agregado familiar, de forma a permitir a averiguação da 

condição socioeconómica do mesmo. 

Nestes termos, serve a presente declaração para consentir a recolha de dados sensíveis. 

Eu, ____________________________________, com o NIF __________ declaro para os efeitos previstos no disposto 

no art.º 6.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de Abril (RGPD) 

prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais acima indicados, ao Município 

do Peso da Régua, Pessoa Coletiva de Direito Público nº 506829260, com sede na Praça do Município, em Peso da 

Régua, com a estrita finalidade constante do requerimento que anexo com esta Declaração, e durante o período de 

tempo estritamente necessário. 

Mais declaro, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º a 22.º do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (EU)2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de Abril ter tomado conhecimento dos seguintes direitos que me 

assistem relativamente aos meus dados pessoais, constantes da referida Base de Dados: 

a. Retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados pessoais; 

b. Opor-me à continuação do tratamento dos meus dados pessoais; 

c. Solicitar ao responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais o acesso aos mesmos, bem como a 

respetiva retificação ou apagamento, incluindo o exercício do “direito a ser esquecido”; 

d. Apresentar queixa à CNPD; 

e. Ser informado(a), a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias de dados envolvidos, a 

identidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados e o período de conservação dos meus dados 

pessoais; 

f. Ser informado(a) sobre quais os dados pessoais em fase de tratamento e, quaisquer informações disponíveis 

sobre a origem desses dados, por via eletrónica, caso não seja o presente documento. 

g. O direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos meus dados pessoais disponibilizados 

neste âmbito será feita mediante comunicação, para o efeito, por correio eletrónico enviado para o Município 

do Peso da Régua. 

 

Peso da Régua, _____ de ______________ de _______ 

 

____________________________________________________________________ 

(Assinatura igual ao CC) 


