DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
Eu, ______________________________________________________________titular do documento
C.C/BI/T.R/Outro com o nº ________________, válido até ____/____/______, declaro para os
efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) (EU) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 e da nova lei nacional, Lei nº
58/2019, publicada em Diário da República nº 151/2019, série I de 2019.08.08, prestar, por
este meio, o meu EXPRESSO CONSENTIMENTO, para recolha e tratamento dos meus dados
pessoais, os quais tenha direta ou indiretamente informado, fornecido ou cedido
START.SOCIAL – Cooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento Comunitário, CRL, pelos
Responsáveis pela Recolha e Tratamento de Dados e também eventuais subcontratantes, dos
dados pessoais que me digam respeito. Os dados recolhidos, nos termos da legislação em
vigor, destinam-se exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas, no âmbito da Proteção
de Dados Pessoais: 1. Finalidade da Recolha e Tratamento: Inscrição e admissão de
clientes/utentes/beneficiários, para a frequência nas respostas sociais/serviços/projetos da
START.SOCIAL. 2. Categoria de titulares: clientes/utentes/beneficiários e seus responsáveis. 3.
Categorias de dados pessoais: Para a finalidade acima referida, a START.SOCIAL, necessita de
recolher todos os dados de identificação do cliente/utente/beneficiário e agregado familiar, no
âmbito do cumprimento e exercício da sua função, bem como o respetivo tratamento e
conservação em ficheiros de dados pessoais, informatizados ou manuais, os dados serão
conservados pelo prazo máximo de 5 anos após a cessação da referida relação. Assim como a
recolha e publicação de imagem para fins de Marketing Institucional. Sempre que o exercício
das funções assim o obrigue, os dados serão partilhados com a Segurança Social e/ou outras
Entidades Parceiras. O titular tem o direito a solicitar o acesso aos seus dados pessoais, a sua
retificação, portabilidade ou apagamento, assim como limitar ou se opor ao tratamento dos
seus dados pessoais. O titular poderá retirar o consentimento em qualquer altura, sem
comprometer a legitimidade do tratamento efetuado com base no consentimento
anteriormente prestado. Para exercer qualquer dos seus direitos, deve o titular contactar a
START.SOCIAL, pessoa coletiva nº 5050391 198, com sede na rua Carolina Michaelis de
Vasconcelos, lote 11 – 4º Esq. 2670 – 526 Loures, através do email: geral@startsocial.org.pt.
Caso o titular considere que os seus dados pessoais não estão a ser tratados corretamente ou
que os seus direitos não se encontram devidamente salvaguardados, poderá apresentar uma
reclamação/queixa junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).
Concordo e autorizo;
1) Li e aceito os Termos e Condições
2) Sim, autorizo que a START.SOCIAL me contacte via telefone, email, sms e correspondência
3) Sim, autorizo a recolha e publicação de imagens que estejam relacionadas com o
Marketing da Instituição.

Por ser verdade, dato e assino a presente declaração.
______________, de __________ de _____
Cliente/Utente/Beneficiário
_____________________________________
(Assinatura conforme doc. de identificação)

Representante da START.SOCIAL
_______________________________________
(Assinatura conforme doc. de identificação)

