
MUNICÍPIO DO SEIXAL                                                                       
 CÂMARA MUNICIPAL

Nº de Utilizador

Data de entrada

Registado por

                                                                                    
FICHA DE INSCRIÇÃO DE UTILIZADOR

(MAIORES DE IDADE)
Dados Pessoais

Nome                                                                         Data Nascimento       /       /

Morada

Freguesia Concelho

Tipo de documento de identificação                                                                  

Bilhete de Identidade n.º Cartão de Cidadão n.º

Passaporte n.º    Autorização de residência

Válido até    Emitido por

Contacto telefónico                                        Email

Habilitações Literárias Profissão

 (Todos os campos são de preenchimento obrigatório)

                                                                

Promoção de Atividades Culturais e Educativas

Desejo receber por email informações sobre as atividades da Biblioteca Municipal do Seixal  

Não desejo receber por email informações sobre as atividades da Biblioteca Municipal do Seixal

                            

Declaração de utilizador maior de idade
 Declaro que tomei conhecimento do(s) regulamento(s) e 

normas inerentes ao funcionamento da Biblioteca 
Municipal do Seixal

Conferi a conformidade e validei a assinatura de 
acordo com o documento exibido    

 

(Assinatura do Requerente)  (Assinatura do trabalhador da BM Seixal)

Informações Adicionais

Recolha e Tratamento de Dados                                                                                

A recolha e tratamento dos dados pessoais tem por fundamento jurídico o consentimento do titular, nos termos
do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º e alínea a) do n.º 2 do art.º 9.º do Regulamento (EU) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril  de 2016, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados
(RGPD), dos dados acima identificados e a relação estabelecida entre o titular dos dados e o responsável pelo
tratamento de dados, no âmbito das atividades por este desenvolvidas. Os dados são tratados de forma  a
garantir a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua
perda, destruição ou danificação acidental adotando medidas técnicas e organizativas adequadas. A recolha de
dados tem como finalidade o tratamento de dados para fins estatísticos, gestão de utilizadores e empréstimo e
a realização de comunicação institucional com o titular dos dados. É garantido ao utilizador o direito de acesso
aos dados que lhe digam diretamente respeito, para efeitos de correção, retificação ou eliminação, podendo
assim retirar o consentimento anteriormente concedido, enviando um email para biblioteca.seixal@cm-seixal.pt
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