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ANEXO AO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 
Informação sobre a proteção de dados pessoais 
 
O Município de Almeida assume como compromisso primordial o respeito pelas regras da privacidade e 
proteção de  dados  pessoais  constantes  do  Regulamento  (UE)  2016/679  do  Parlamento  Europeu  e  do 
Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo à  proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à circulação desses dados, bem como da legislação nacional aplicável. 
O tratamento dos dados pessoais disponibilizados ocorre no âmbito da gestão do processo de recrutamento, em 
conformidade com o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 6º do Regulamento Geral de Proteção de Dados em 
vigor e nos demais termos definidos por lei.  
 

• Responsável pelo tratamento -  Município de Almeida -  Morada: Praça da Liberdade, n.º 8, 6350-130 
Almeida -  Telefone: 271570020  -  E-mail: camara@cm-almeida.pt. Para os devidos  efeitos, os 
direitos inerentes ao titular dos dados devem ser exercidos junto do Responsável pelo Tratamento com 
competência para a decisão final do pedido, de acordo com a orgânica municipal; 

• Encarregado  de  Proteção  de  Dados -  O  Município  de  Almeida  designou  um  Encarregado  de 
Proteção  de  Dados  (Data  Protection  Officer),  cujos  contactos  são  os  seguintes:  Município  de 
Almeida  -  Morada:  Praça  da  Liberdade,  n.º  8,  6350-130  Almeida  -  Telefone:  271570020  -  
Email: rgpd@cm-almeida.pt; 

• Finalidade  do  tratamento -  Gestão do processo de recrutamento; 

• Categorias  de  dados  pessoais -  Os  dados  pessoais  recolhidos  no  âmbito  do  pedido  formulado, 
integram a categoria geral e especial;  

• Destinatário(s)  dos  dados -  Os  dados  pessoais  recolhidos  destinam-se  a  ser  utilizados  pelo 
Município  de  Almeida  ou  no  exercício  de  funções  de  interesse  público/autoridade  pública,  não 
estando  prevista  nenhuma  transmissão  para  outras  entidades  e,  no(s)  caso(s)  em  que  possa(m) 
ocorrer, será previamente solicitado o devido consentimento do seu titular; 

• Conservação dos dados pessoais – Os dados são conservados até 12  (doze)  meses  após  a  conclusão  
do  processo  associado  ao requerimento  em  anexo,  sem  prejuízo  da  sua  conservação  para  além  
desse  período  para  o  cumprimento  de obrigações municipais e/ou legais; 

• Direitos dos titulares dos dados pessoais -  Os titulares dos dados pessoais têm direito a aceder à 
informação  sobre  o(s) tratamento(s)  dos  seus  dados,  a retificá-la  se  não  estiver  correta,  ou  até  a 
apagá-la,  dentro  dos  limites  impostos  pelo  RGPD.  Mais  se  acrescenta,  que  os  requerentes  têm 
ainda Direito à Limitação das Finalidades, à Minimização dos Dados e à Não Sujeição a Decisões 
Individuais Automatizadas, os quais podem ser exercidos  junto  do Responsável pelo Tratamento, ou  
então objeto  de  exposição  ou  reclamação  junto  do  Encarregado  de  Proteção  de  Dados. 

Para  mais  informações  sobre  a  Política  de  Privacidade  e  Proteção  de  Dados  do  Município  de  Almeida, 
consulte o nosso site https://www.cm-almeida.pt ou o Balcão de Atendimento. 
 
Tomei Conhecimento, 
 

Almeida, _________ / __________ / _____________ 
 
O Candidato ao Processo Concursal REF.______________ 
 
Assinatura (Conforme Doc. Ident. Civil)  
 
 

 


