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id# caso: 

n.º caso:

data:

processo:

n.º anexos:

 de

pede deferimento, 

Tomar,             de 

Exmo.(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Tomar

AVALIAÇÃO PRÉVIA

(Pedido de avaliação prévia) 

Documentos de identificação do requerente (BI e NIF ou cartão de cidadão), documento(s) comprovativo(s) da legitimidade do requerente e certidão da 
conservatória do registo predial atualizada ou respetivo código de acesso.

O Município informa que, de acordo com o artigo 6º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), os seus dados pessoais serão tratados de forma 
lícita pelo Município de Tomar e pelas entidades externas necessárias, no âmbito das suas atribuições e competências. Ao assinar o presente documento está 
a declarar que leu e compreendeu os direitos e deveres que tem no âmbito da Política de Privacidade e de Proteção de dados, na relação do Município de 
Tomar com o Cidadão, autorizando o tratamento dos seus dados pessoais.
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