
 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Eu (Nome Completo) __________________________________________________________, 

portador(a) do cartão de cidadão nº __________________, válido até ____ / ____ / ______, 

portador(a) do número de identificação fiscal __________________, residente em 

__________________________________________________, com os seguintes contactos: 

telemóvel / telefone ____________________; endereço de correio eletrónico: 

_____________________________________________, declaro, para os efeitos previstos no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016, prestar, por este meio, o meu consentimento para o 

tratamento dos meus dados acima indicados, bem como daqueles constantes da candidatura 

ao procedimento de recrutamento para jurista afeta ao Conselho Supervisor, organizado, nos 

termos do Regulamento n.º 591/2022, pela Ordem dos Notários, pessoa coletiva nº 507 680 

316, com sede na Avenida Visconde de Valmor, n.º 19 A, 1200-290 Lisboa, a qual deverá manter 

no respetivo sítio eletrónico a identidade das pessoas responsáveis pelo tratamento, com a 

estrita finalidade e para os efeitos previstos no presente documento, e durante o período de 

tempo necessário à instrução do processo de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal 

da Ordem dos Notários, acima identificado, acrescido de dois anos, salvo se, por minha vontade 

expressa ou motivo de força maior, deixarem de estar reunidas as condições necessárias para 

o processo acima mencionado, caso em que os referidos dados poderão ser conservados 

apenas para fins estatísticos, sem limite temporal, desde que anonimizados, pseudonimizados 

ou cifrados de forma a deixarem de deter a natureza de dados pessoais para efeitos do 

mencionado Regulamento.  

Pela presente declaração presto, ainda, o meu consentimento a que os dados acima indicados 

sejam transmitidos, nos termos legalmente admitidos, a entidades subcontratadas, para a 

finalidade acima descrita.  



 
Mais declaro, nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento Geral de Proteção de 

Dados, ter tomado conhecimento dos seguintes direitos que me assistem relativamente aos 

meus dados pessoais acima indicados: 

1) Retirar, a todo o tempo, o meu consentimento ao tratamento efetuado dos meus dados 

pessoais; 

2) Opor-me à continuação do tratamento dos meus dados pessoais; 

3) Solicitar ao responsável pelo tratamento de dados pessoais o acesso aos mesmo, bem 

como à retificação ou apagamento dos mesmos, incluindo o “direito a ser esquecido”; 

4) Apresentar queixa junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, obtendo os 

contactos da mesma junto da Ordem dos Notários; 

5) Ser informado, a todo o tempo, sobre as finalidades do tratamento, as categorias dos 

dados envolvidos, a identidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados e o 

período de conservação dos meus dados pessoais. 

Declaro, por fim, que presto o meu consentimento à Ordem dos Notários no sentido de ser 

contactado pelos seus serviços, telefonicamente, por SMS ou através do endereço de correio 

eletrónico agora facultados, ou por expedição de correspondência postal para a morada acima 

identificada.  

 

___________________, ________ de ______________ 2022 

 

 

 

(Assinatura) 


