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Eu,      , portador do Bilhete de Identidade/ Cartão de 

Cidadão n.º    _____ _____ emitido em / válido até ____/ _____/_______, candidato a 

emprego, no Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia, declarar que: 

 

- Autorizo a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, constantes do meu Curriculum Vitae e documentos 

anexos, apresentados voluntariamente para efeitos de candidatura a emprego, incluindo o seu registo, 

organização, conservação, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, utilização, comunicação, bloqueio, 

apagamento ou destruição, pelo período de um ano a contar da data de entrega dos dados.  

 

- Disponibilizo ainda, os meus dados pessoais para efeitos únicos e exclusivos da Ficha de Candidatura a 

Emprego, permitindo a detenção dos mesmos enquanto a minha Candidatura integrar o Banco de Recrutamento 

do Centro Social e Paroquial. Em caso de desistência ou pela falta de renovação da inscrição anual os dados 

pessoais em formato de papel serão eliminados. 

 

- Mais declaro que os dados apresentados correspondem à verdade. 

 

Foi garantido o direito à informação (anexo 1)?  

Sim   Não  

 
Responsável pelo tratamento de dados: 

Nome: Ana Rita Santos 

Contacto: 284 475 115 / animacao@cspvnbaronia.pt 

 

 

Tomei conhecimento, e recebi cópia deste documento. 

  

Vila Nova da Baronia, ________ de _______________________ de ____________. 

 

 Candidato(a) 
                                                                                    

   ______________________________________________________ 

(Assinatura igual ao Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade) 
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ANEXO 1 

Direito à informação 

 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados confere os seguintes direitos aos titulares de dados: 

 

1 – Direito de acesso. 

Os titulares dos dados têm o direito de saber se estão, ou não, a ser tratados dados pessoais que lhes digam respeito, se os 

dados foram transmitidos para outra entidade ou o destino que lhes foi dado, bem como de aceder aos seus dados e a todas 

as informações respeitantes às respetivas operações de tratamento. 

2 – Direito de retificação 

 É assegurado aos titulares dos dados o direito a obterem a retificação dos seus dados pessoais que estejam desatualizados, 

incorretos ou incompletos. 

3 – Direito de apagamento 

 Garante-se aos titulares dos dados, dentro das limitações estabelecidas por lei, o direito de obter a eliminação dos seus 

dados pessoais desde que: 

a) Os dados se revelem desnecessários para as finalidades para as quais foram recolhidos ou tratados; 

b) O titular retire o consentimento, quando o tratamento for necessariamente fundamentado neste e não exista outro 

fundamento legal para o tratamento dos dados; 

c) O titular se oponha ao tratamento de dados pessoais utilizados para fins automatizados e/ou de profiling; 

d) Quando os dados pessoais tenham sido tratados de forma ilícita. 

4 – Direito à limitação do tratamento 

 O titular dos dados tem o direito de exigir a limitação do tratamento nas seguintes situações: 

a) Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita ao responsável pelo tratamento verificar 

a sua exatidão; 

b) O tratamento for ilícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e solicitar, em 

contrapartida, a limitação da sua utilização; 

c) O responsável pelo tratamento deixar de precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas esses dados 

sejam requeridos pelo titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial; 

d) Se se tiver oposto ao tratamento até se verificar que os motivos legítimos do responsável pelo tratamento 

prevalecem sobre os do titular dos dados. 

5 – Direito à portabilidade dos dados 

Os titulares têm o direito a solicitar ao responsável pelo seu tratamento, os seus dados pessoais, num formato de uso 

comum e mesmo a sua transferência para outro responsável pelo tratamento. 

6 – Direito de oposição e decisões individuais automatizadas 

O titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao 

tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito que tenham por base interesses legítimos ou interesse público, 

incluindo a definição de perfis com base nessas disposições. 

 

Tomei conhecimento, e recebi cópia deste documento. 

  

Vila Nova da Baronia, ________ de _______________________ de ____________. 

 

 Candidato(a) 
                                                                                    

   ______________________________________________________ 

(Assinatura igual ao Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade) 
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