Registo de Entrada:

Ex.mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

Pedido para Construir /Substituir Bordadura
A. Identificação do Requerente
Nome:
Morada/sede em:
Freguesia:
Código Postal

-

, Concelho de

E-mail:

, Telefone

Contribuinte nº

, na qualidade de1

Tipo

B. Pretensão
Vem solicitar a V. Ex.ª a licença necessária para proceder à

construção ou

substituição de bordadura em pedra de

granito/mármore na
sepultura nº

no talhão nº

, onde se encontra inumado:

Nome:
no Cemitério Municipal de Arcos de Valdevez, não excedendo as medidas legais, de acordo c om o artigo 25º do
Regulamento Municipal.
Nota: Caso não seja o concessionário (e este tenha falecido) deverá solicitar com brevidade o averbamento do alvará.

C. Assinatura
Pede deferimento,

Aos

de

O Requerente,

de

Assinatura

Informação sobre o tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)
De ac ordo c om o Regulam ento Geral de Proteção de D ados (EU ) N .º 2016/679, de 27 de abril de 2016, o M unic ípio de Arc os de Valdev ez, informa que a finalidade dos dados pessoais
recolhidos é a referida no presente requerimento e que os dados serão armazenados pelo prazo legalmente definido.
M ais informa que pode ex ercer os seus direitos prev istos no RGPD, nomeadamente:
• solicitar o acess o, retific ação, apagamento, limitaç ão do tratam ento, portabilidade e opos ição, sem comprom eter a licitude do tratamento efetuado bem como a s er informado em caso de
v iolações de segurança;
• apresentar reclamação à C N PD se considerar que os seus direitos foram v iolados.
Estes direitos podem ser ex ercidos atrav és do email: rgpd@cmav.pt. Para mais informações, dev e consultar www.cmav.pt/p/rgpd.

1 – Concessionário, Filha/o, Herdeiro, Familiar.
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