REQUERIMENTO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE QUEIMA

Exmo. Senhor Presidente
Câmara Municipal de Valença
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome/Designação______________________________________________________________________
Morada/Sede__________________________________________________,

Código

Postal_____-

______Concelho de__________________________
NIF_________________________Telefone_____________________Telemóvel_____________________
Email________________________________________.

□ Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado
Pedido
Comunicar a V. Ex.ª a realização de Queima, ao abrigo do disposto no n.º2 do artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º124/2006, de 28 de junho, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º14/2019, de 21 de janeiro.
 Eliminação de matos ou outros sobrantes de exploração, cortado e amontoados.
 Eliminação de sobrantes de exploração, decorrente de exigências fitossanitárias de cumprimento
obrigatório, cortados e amontoados.
Dados referentes à localização da queima
Lugar_______________________________________, Freguesia de_______________________________
no dia___/___/___, entre as ____h____ e as ____h____(previsível).

Data e Assinatura
Pede deferimento,
O Requerente,
___ /___ /______
___________________________________
Assinatura
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Informação sobre o tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) Regulamento (UE)
2016/679)
De acordo com o RGPD, o Município de Valença, informa que os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente
para dar cumprimento ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido e que a finalidade dos dados pessoais recolhidos é a re ferida no presente requerimento.
Os dados serão armazenados pelo prazo definido na legislação aplicável ao pedido.
Mais declara que tomou conhecimento do direito de:
•

Solicitar o acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade e oposição, sem comprometer a licitude
do tratamento efetuado bem como a ser informado em caso de violações de segurança;

•

Ser informado previamente e a pedido, sobre a intenção da utilização dos dados para outra finalidade que não a presente,
informando quais os dados, a finalidades do tratamento e outra informação pertinente;

•

Apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram violados.

Estes direitos podem ser exercidos através do email: geral@cm-valenca.pt.

