
 
 

REQUERIMENTO DE ADESÃO AO CARTÃO EUROBEC 
REQUERENTE (preencha os campos identificados) 

Nome:  

Nº de Identificação (BI/CC/Passaporte):  Nº de Identificação Fiscal:  

Data de Nascimento:  

Morada:  

Código Postal:  

E-mail:  

Telemóvel:  

 

REPRESENTANTE (caso aplicável, preencha os campos identificados) 

Nome:  

Nº de Identificação (BI/CC/Passaporte):  Nº de Identificação Fiscal:  

Morada:  

Código Postal:  

E-mail:  

Telemóvel:  

 

DOCUMENTOS A APRESENTAR 

a) Documento de identificação do requerente. 

b) Comprovativo da qualidade e da legitimidade de representante. 

c) Comprovativo de morada. 
 

PEDIDO 

Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo das normas que regulam o cartão EUROBEC, a emissão do cartão EUROBEC. 
 

OUTRAS DECLARAÇÕES (assinale com um X se pretende receber informação sobre as vantagens do cartão 
EUROBEC) 

O(A) subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal 
caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à 
verdade. 

Autorizo a transmissão dos dados pessoais constantes neste requerimento para as entidades aderentes ao 
cartão EUROBEC, no sentido de receber informação relativamente às vantagens do cartão EUROBEC. 

 

Pede deferimento, 
 
__________________, _____/_____/__________ 
 
 
 
 

 
 
 

 
(Assinatura do(a) requerente ou de outrem a seu rogo, se 

o(a) mesmo(a) não souber ou não puder assinar) 

Conferi a identificação do(a) Requerente/Representante 
através dos documentos de identificação e morada exibidos. 

Validei a conformidade da assinatura de acordo com o 
documento exibido. 
 

 
 
 

 
O(A) Funcionário(a) 

 
 

Informação sobre o tratamento de dados pessoais e direitos dos titulares 

Responsável pelo tratamento dos dados: Município de Elvas sito na Rua Isabel Maria Picão S/N, 7350-476 Elvas, contactável através 

do website: http://www.cm-elvas.pt/municipio/informacoes/ ou e-mail: geral@cm-elvas.pt ou telefone: +351 268 639 740 ou 

presencialmente no horário de atendimento do balcão único de atendimento. Município de Campo Maior sito na Praça da República, 



 
 
Apartado 55, 7370-999 Campo Maior, contactável através do website: http://www.cm-campo-maior.pt/pt/contactos/1-cmcm ou e-

mail: geral@cm-campo-maior.pt ou telefone: +351 268 680 300 ou presencialmente no horário de atendimento do balcão único de 

atendimento. Ayuntamiento de Badajoz sito na Plaza de España 1, 06002 Badajoz, contactável através do website: 

https://www.aytobadajoz.es/pt/ayto/buzon-de-sugerencias ou e-mail: web@aytobadajoz.es ou telefone: +34 924 210 000 ou 

presencialmente no horário de atendimento do balcão único de atendimento. 

Encarregado de proteção de dados: Encarregado de Proteção de Dados do Município de Elvas sito na Rua Isabel Maria Picão S/N, 

7350-476 Elvas, contactável através do e-mail: rgpd.dpo@cm-elvas.pt ou telefone: +351 268 639 740 ou presencialmente na morada 

indicada. Encarregado de Proteção de Dados do Município de Campo Maior sito na Praça da República, Apartado 55, 7370-999 

Campo Maior, contactável através do e-mail: maura.murcela@cm-campo-maior.pt ou telefone: +351 268 680 300 ou 

presencialmente na morada indicada. Encarregado de Proteção de Dados do Ayuntamiento de Badajoz sito na Plaza de España 1, 

06002 Badajoz, contactável através do e-mail: web@aytobadajoz.es ou telefone: +34 924 210 000 ou presencialmente na morada 

indicada. 

Finalidade do tratamento: A tramitação nos serviços municipais de Elvas, Badajoz e Campo Maior, consoante a morada do titular 

de dados, no sentido de se dar resposta ao requerido pelo mesmo. 

Licitude do tratamento: Cumprimento pelo Município de Elvas, de Badajoz ou de Campo Maior, consoante a morada do titular de 

dados, das suas obrigações legais, e das suas funções de interesse público e autoridade pública enquanto órgão da Administração 

Pública. 

Dados pessoais e categorias: Os dados pessoais dos titulares e legais representantes constantes deste requerimento, não 

envolvendo a recolha de dados de categorias especiais. 

Destinatários dos dados pessoais: Os serviços municipais de Elvas, Badajoz e Campo Maior. 

Transmissão de dados pessoais: Ocorre para os outros Municípios que compõem a Eurocidade EUROBEC (Elvas, Badajoz e Campo 

Maior) e para as entidades aderentes ao cartão EUROBEC, sob consentimento do titular de dados, para que as mesmas possam 

divulgar as vantagens associadas ao cartão EUROBEC. 

Prazo de conservação dos dados pessoais: O prazo necessário para a tramitação do procedimento acrescido do prazo legal de 

arquivo dos documentos onde os dados estão registados conforme estabelecido no Regulamento Arquivístico para as Autarquias 

Locais. 

Direitos que pode exercer: Confirmação de que os dados pessoais são objeto de tratamento, Direito de acesso aos dados pessoais, 

Direito de retificação, Direito à limitação do tratamento e Direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo. 

Direitos que não pode exercer e sua justificação: Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”), Direito de 

portabilidade dos dados e Direito de oposição. Não pode exercer estes direitos porque o tratamento revela necessário ao 

cumprimento de uma obrigação legal que exige o tratamento e a que o responsável está sujeito, ao exercício de funções de interesse 

público e ao exercício da autoridade pública de que esteja investido o responsável pelo tratamento. 

Outras informações: A comunicação dos dados pessoais neste procedimento é necessária para cumprir uma obrigação legal ou 

contratual, caso não forneça os dados o seu pedido ou pretensão não poderá ser tratado pelo Município em questão. Não existem 

decisões automatizadas, nem a definição de perfis. Para além do cumprimento da obrigação legal de tratamento para arquivo, não 

haverá tratamento posterior dos dados pessoais para finalidade distinta das que presidiram à recolha. Qualquer violação de dados 

pessoais será levada a conhecimento do interessado no prazo legal. 

 

Tomei conhecimento, 

__________________, ______ de ______________________ de 20____ 

 

O(A) Requerente, 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Assinatura conforme documento de identificação verificada por conferência) 


