
Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

Nome

Morada

Código Postal     Localidade 

Telefone

E-mail

BI / CC n.º

Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do n.º 2 do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de
14 de maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial –
RJIGT, no âmbito da discussão pública da proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana
(ARU) do centro histórico de São Brás de Alportel em simultâneo com a respetiva Operação de
Reabilitação  Urbana  (ORU)  do  tipo  Sistemática  orientada  por  um  Programa  Estratégico  de
Reabilitação Urbana (PERU), o seguinte:
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Sugestão Informação



INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS

De acordo com o seu direito à informação, previsto nos artigos 13.º e 14.º do Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), damos conhecimento de que: 

a) O Responsável  pelo Tratamento é o Presidente da Câmara Municipal  de São Brás de
Alportel – gap@cm-sbras.pt;

b) O  Encarregado  de  Proteção  de  dados  é  contactável  através  do  correio  eletrónico
epd@cm-sbras.pt; 

c) O tratamento dos  seus dados destina-se exclusivamente à participação na  Discussão
Pública da Proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do centro
histórico  de  São  Brás  de  Alportel  em  simultâneo  com  a  respetiva  Operação  de
Reabilitação Urbana (ORU) do tipo Sistemática orientada por um Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU) ;

d) Os dados recolhidos poderão não ser facultados a entidades terceiras;

e) Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente
obrigatório, respeitando a sua conservação,  as garantias de sigilo e confidencialidade
preconizadas pelo RGPD;

f) A  nossa  legitimidade para  proceder  ao  presente tratamento encontra-se  prevista  na
alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º do RGDP;

g) O titular dos dados tem o direito de solicitar ao Responsável pelo Tratamento o acesso
aos  dados  pessoais  que  lhe  digam  respeito,  bem  como  a  sua  retificação  ou  o  seu
apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular, ou o direito
de se opor ao tratamento, bem como o direito à portabilidade dos dados, nos termos
das  leis  que  regem  o  tratamento  de  dados  pessoais,  através  de  contacto  epd@cm-
sbras.pt;

h) O  titular  dos  dados  também  tem  o  direito  de  apresentar  reclamação  à  Comissão
Nacional de Proteção de Dados, se entender que os seus direitos sobre os seus dados
pessoais foram infringidos;

i) O  titular  dos  dados  pode  retirar  o  consentimento  para  o  presente  tratamento,  em
qualquer  altura,  sem  comprometer  a  licitude  do  tratamento efetuado  com  base  no
consentimento propriamente dito sempre que o tratamento dos dados se baseie no
consentimento do titular ou seja necessário para efeitos do cumprimento de obrigações
e do exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do titular dos
dados,  interesses  legítimos  prosseguidos  pelo  responsável  pelo  tratamento  ou  por
terceiros.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

  Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu
consentimento de forma livre, específica e informada, para a recolha e tratamento dos
dados pessoais.

 Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que NÃO dou o meu
consentimento  para  a  recolha  e  tratamento  dos  dados  pessoais,  e  aceito  como
consequência a impossibilidade de tramitação do procedimento. 
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