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PALMELA É MÚSICA surge como uma oportunidade aberta ao contributo 

de todas/os que queiram valorizar este rico património do nosso 

território. Para isso, o seu contributo é um elemento de enorme valor 

para este processo. 

Pedimos-lhe que possa deixar ou enviar o seu contributo ou sugestão, 

até ao próximo dia 30 de novembro. Entregue esta ficha preenchida no 

Cineteatro S.João ou envie em formato digital para dcdj@cm-palmela.pt. 

MUITO OBRIGADO! 

 

 

 

Termo de consentimento 

 

 

À Presidência da Câmara Municipal de Palmela, 

 

Nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Regulamento (EU) 2016/279 

aplicável a partir de 25 de maio de 2018, e para a finalidade (assunto) abaixo indicada, o 

Município de Palmela solicita o seu termo de consentimento para tratamentos dos dados 

pessoais indispensáveis ao tratamento do seu pedido. 

 

NOME: 

ENTIDADE: 

CONTACTO: 

 

CONTRIBUTO /SUGESTÃO: 

 

mailto:dcdj@cm-palmela.pt


 

FICHA DE CONTRIBUTOS 
 
 

Termo de consentimento 

À Presidência da Câmara Municipal de Palmela, 

Nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Regulamento (EU) 2016/279 

aplicável a partir de 25 de maio de 2018, e para a finalidade (assunto) abaixo indicada, o 

Município de Palmela solicita o seu termo de consentimento para tratamentos dos dados 

pessoais indispensáveis ao tratamento do seu pedido. 

“Eu,                                                                    , autorizo expressamente o tratamento 

destes dados pessoais para efeitos de campanhas informativas municipais para recolha de 

fotografias e imagens vídeo que poderão ser utilizadas e reproduzidas, parcialmente ou na sua 

totalidade, em suportes digitais municipais (tais como páginas de Facebook Municipais e site 

municipal entre outros suportes digitais municipais), assim como em suportes informativos 

físicos (tais como Boletim Municipal “Palmela Informa”, Catavento - Agenda de Acontecimentos 

do Concelho de Palmela e outros suportes impressos informativos) do Município de Palmela, de 

acordo com os termos e condições da Política de Proteção de Dados e de Privacidade que se 

encontram disponíveis em www.cm-palmela.pt . Estou informado de que posso exercer os meus 

direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos de informação, acesso, consulta, 

retificação, oposição ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal de 

funcionamento, através de contacto com o referido Município, pelo correio eletrónico 

protecaodados@cm-palmela.pt” 
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