DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA
DECLARATION OF COMMITMENT OF HONNOR

Nome/Full Name ________________________________________________________
Morada/Full Adress ______________________________________________________
Nacionalidade/ Nationality ________________________________________________
Data de Nascimento/ Date of Birth __________________________________________
Passaporte nº /BI nº /Passaport nº /ID card nº _________________________________
Data de validade:/Expiry Date: _____________________________________________
Declara sob compromisso de honra, nos termos e para efeitos do disposto no nº 5 do artigo 14º
da Lei da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto (Registo de Cidadão da união); que reúno uma das
seguintes condições:
Declares, under commitment of honnor, in accordance with and for purposes of the sated on
the nº 5 of article 14º of Law nº 37/2006, August 9th (Registration of EU citizens) that he\she is
included in one of lhe following situations:
o

o

o

Exerço no território português uma atividade profissional subordinada ou
independente/ I am currently working, either with a work contract or self-employed,
(alínea a) do nº 1 do artigo 7º da Lei nº 37/2006, de 9 agosto).
Disponho de recursos suficientes para mim e para meus familiares/ I have enough
means to sustain mysel and my family, (alínea b) do nº 1 do artigo 7º da Lei nº 37/2006,
de 9 agosto).
Estou inscrito num estabelecimento de ensino público/privado, oficialmente
reconhecido, I am enrolled in school, either public or private, officially recognized,
(alínea b) do nº 1 do artigo 7º da Lei nº 37/2006, de 9 agosto).
Funchal, _____ de ________________ de 20__

_______________________________________________
Assinatura do declarante

Os dados pessoais recolhidos neste formulário, são requisito necessário para que se possa proceder à
declaração de compromisso de honra de que reúne as condições previstas no nº 5 do artigo 14º da Lei da
Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto, nos termos da alínea c), n.º 1 do artigo 6 do Regulamento Geral de
Proteção de Dados Pessoais em vigor e demais legislação nacional aplicável aos dados pessoais. Para mais
informações consulte a nossa política de privacidade disponível em https://www.cmfunchal.pt/pt/politica-de-privacidade e o verso do presente documento.

The personal data collected on this form, is a necessary requirement to make a statement of honor that
meets the conditions laid down in paragraph 5 of article 14 of Law No. 37/2006 of 9th August, in
accordance with subparagraph c), No. 1 of article 6 of the General Data Protection Regulation in force
and other national legislation applicable to personal data. For more information please consult our privacy
policy available at https://www.cm-funchal.pt/pt/politica-de-privacidade and the back of this document.

Proteção de Dados

Pessoais

1.

A privacidade e a proteção dos dados pessoais representam um firme compromisso para
o Município do Funchal que atua no cumprimento das suas obrigações legais, em
particular as que resultam da aplicação do novo Regulamento Geral de Proteção de
Dados (RGPD), Regulamento 2016/679, de 27 de Abril de 2016. (“RGPD”).

2.

Os dados pessoais recolhidos pela Câmara Municipal do Funchal, são requisito necessário
para que se possa proceder à declaração de compromisso de honra de que reúne as
condições previstas no nº 5 do artigo 14º da Lei da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto, nos
termos da alínea c), n.º 1 do artigo 6 do Regulamento Geral de Proteção de Dados
Pessoais em vigor, e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido
formulado, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do Município do Funchal
respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais.

3.

Responsável pelo tratamento – No âmbito da atividade que desenvolve nas suas
diferentes áreas de atuação, de acordo com o quadro de competências, resultante do
regime jurídico das autarquias locais, Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, assim como o
regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias, Lei
n.º58/2019, de 8 de agosto, o Município do Funchal, é a entidade responsável pelo
tratamento de dados pessoais. Para os devidos efeitos, designadamente os que constam
da regulamentação comunitária indicada e legislação nacional aplicável, os direitos que
devam ser exercidos junto do Responsável pelo Tratamento deverão ser exercidos junto
do serviço municipal com competência para a decisão final do pedido, de acordo com a
orgânica municipal.

4.

Encarregado de Proteção de Dados - Atendendo à obrigação legal que resulta da alínea
a) do n.º 1 do artigo 37.º do RGPD, o Município do Funchal designou um Encarregado de
Proteção de Dados, responsável por garantir, entre outros aspetos, a conformidade das
atividades de tratamento e proteção de dados pessoais sob a responsabilidade do
Município do Funchal, de acordo com a legislação aplicável e com a presente Política.
Assim, os titulares de dados pessoais, caso o pretendam, podem endereçar uma
comunicação ao Encarregado da Proteção de Dados, relativamente a assuntos
relacionados com o tratamento de dados pessoais, utilizando, para o efeito, o seguinte
email: DPOFunchal@cm-funchal.pt

5.

Categorias de dados pessoais - Os dados pessoais recolhidos, como sejam o nome, a
morada, nacionalidade, data de nascimento, número do documento de identificação e
respetiva validade, entre outros dados que se demonstrem necessários para que se possa
proceder à declaração de compromisso de honra de que reúne as condições previstas no
nº 5 do artigo 14º da Lei da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto, são os estritamente
necessários para a instrução desse mesmo pedido.

6.

Destinatário(s) dos dados - Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados
pelo Município do Funchal, não estando prevista nenhuma transmissão para outras
entidades e, no(s) caso(s) em que possa(m) ocorrer, será previamente solicitado o devido
consentimento nos termos da regulamentação comunitária e legislação em vigor em
matéria de proteção de dados pessoais.

7.

Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido e
consequente processo.

8.

Direitos dos titulares dos dados pessoais - Nos termos previstos na legislação
aplicável, o Cliente pode exercer os seus direitos de acesso, de retificação, de
apagamento, de limitação de tratamento, de portabilidade e de oposição ao tratamento
dos seus dados pessoais, devendo para efeito solicitá-lo à Câmara Municipal do Funchal.
O Cliente tem também o direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de
Proteção de Dados.

9.

Para mais informações sobre os direitos dos munícipes em matéria de proteção de dados
pessoais e a indicação dos meios através dos quais os pode exercer, bem como sobre o
seu tratamento, consulte a nossa política de privacidade disponível em https://www.cmfunchal.pt/pt/politica-de-privacidade”

Personal Data Protection
1.

The Privacy and the protection of personal data represent a firm commitment for the
Municipality of Funchal that acts in compliance with its legal obligations, in particular those
resulting from the application of the new General Data Protection Regulation (RGPD),
Regulation 2016/679, of 27 April 2016. ("RGPD").

2.

The personal data collected by the Municipality of Funchal, is a necessary requirement to
make a statement of honour that meets the conditions set out in paragraph 5 of Article 14
of Law No. 37/2006 of 9 August, in accordance with paragraph c), paragraph 1 of Article 6
of the General Data Protection Regulation in force, and / or the provisions of specific
legislation applicable to the request made, and the processing of such data by the
Municipality of Funchal will comply with the legislation in force on the protection of personal
data.

3.

Controller - Within the scope of the activity that develops in its different areas of action,
according to the competences framework, resulting from the legal regime of local
authorities, Law No. 75/2013 of September 12, as well as the legal regime of operation, of
the bodies of municipalities and parishes, Law No. 58/2019 of August 8, the Municipality of
Funchal, is the entity responsible for the processing of personal data. For all due purposes,
namely those contained in the indicated community regulations and applicable national
legislation, the rights that must be exercised before the Controller must be exercised before
the municipal service with competence for the final decision of the request, in accordance
with the municipal organization.

4.

Data Protection Officer - Given the legal obligation resulting from paragraph a) of Article
37.1 of the GDPR, the Municipality of Funchal has appointed a Data Protection Officer,
responsible for ensuring, among other things, the compliance of the activities of processing
and protection of personal data under the responsibility of the Municipality of Funchal, in
accordance with applicable law and this Policy. Thus, the holders of personal data, if they
wish, may address a communication to the Data Protection Officer, regarding matters
related to the processing of personal data, using, for this purpose, the following email:
DPOFunchal@cm-funchal.pt

5.

Categories of personal data - The personal data collected, such as name, address,
nationality, date of birth, number of the identification document and its validity, among other
data that are necessary to make the statement of honour that meets the conditions
foreseen in paragraph 5 of Article 14 of Law 37/2006 of 9 August, are those strictly
necessary for the instruction of that request.

6.

Recipient(s) - The personal data collected is intended to be used by the Municipality of
Funchal, not being foreseen any transmission to other entities and, in the case(s) in which
it may occur, the necessary the prior consent will be requested in accordance with EU
regulations and legislation in force regarding the protection of personal data.

7.

Conservation of personal data - Period defined in the legislation applicable to the request
and the respective process.

8.

Rights for data subjects - Under the terms foreseen in the applicable legislation, the
Customer may exercise their rights of access, rectification, erasure, limitation of
processing, portability and opposition to the processing of their personal data, and for this
purpose should request it to the Municipality of Funchal. The Customer also has the right
to file a complaint before the National Commission for Data Protection.

9.

For more information about your rights to personal data protection and the means by which
you can exercise them, as well as their processing, please see our privacy policy available
at https://www.cm-funchal.pt/pt/politica-de-privacidade"

