Declaração
Para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de
Dados (EU) 2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril (RGDP) venho prestar, por este meio,
o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais indicado à LIMITABERTO
UNIPESSOAL LDA, nome comercial Tempo de Viagem, RNAVT nº 3721, Pessoa Coletiva nº
508 783 275, com sede na Rua Luis António Correia nº 14, 4715-310 Braga.

Cliente______________________________________________ com BI nº_________________,
dá permissão para compartilhar os dados pessoais com a agência Tempo de Viagem, onde terá
todo cuidado em guardar os mesmos apenas para uso dos serviços reservados pelo cliente.

Os dados pessoais em questão são referentes ao(s) documento(s)
( ) Bilhete de entidade do próprio ou de cada passageiro referido na reserva;
( ) Passaporte do próprio ou de cada passageiro referido na reserva;
( ) Outros _______________________________________________________________

Importante:
a) Autorizo a utilização dos meus dados pessoais em particular para gestão de
incumprimento da presente proposta e contrato.
b) Autorizo a transferência dos meus dados pessoais para efeitos comerciais, à Limitaberto
Unipessoa Lda, nome comercial Tempo de Viagem.
c) Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para efeitos de estudos de satisfação de
clientes e respetivos contratos.
d) Autorizo que me sejam enviadas mensagens eletrónicas em rede e sms para fins de
marketing direto.
Mais declaro, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º a 22.º do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P. E. e o Conselho de 27 de abril ter
tomado conhecimento dos seguintes direitos que me assistem relativamente aos meus dados
pessoais constantes da referida Base de Dados:

a) Retirar o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados
pessoais;
b) Opor-se à continuação do tratamento dos meus dados pessoais;
c) Solicitar ao responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais o acesso aos
mesmos, bem como a respetiva retificação ou apagamento, incluindo o exercício do
“direito de ser esquecido”
d) Apresentar queixa à CNPD, obtendo o efeito, junto Limitaberto Unipessoal Lda, nome
comercial Tempo de Viagem, os contactos da mesma;
e) Ser informado(a), a pedido, sobre as finalidades do tratamento de dados envolvidos, a
entidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados e o período de conservação
dos meus dados pessoais;
f)

Ser informado(a) sobre quais os dados pessoais em fase de tratamento e quaisquer
informações disponíveis sobre a origem desses dados, por via eletrónica, caso seja o
presente documento;

g) O direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos meus dados
pessoais disponibilizados no âmbito dos registos apresentados, ao abrigo do presente
Regulamento, mediante comunicação, para efeito, por correio eletrónico para
Limitaberto Unipessoal Lda, nome comercial Tempo de Viagem.

Assinatura: _____________________________________________________________

________________, ____ de _______________ de 20_____

No caso das informações acima descritas serem de um menor deve assinar o responsável

