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ANEXO F 
 

 

 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE RECOLHA DE DADOS BIOMÉTRICOS  

 
 
Declaro que para os efeitos previstos na alínea a) do nº 2 do art.º 9 do Regulamento Geral de Proteção 

de Dados (RGPD) (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, art.º 

28º da Lei nº 58/2019 de 8 de Agosto, venho prestar o meu expresso consentimento para o 

tratamento dos meus dados pessoais e documentação que me diga respeito, os quais tenha direta 

ou indiretamente informado, fornecido ou cedido à Marinha/Escola Naval, sob o compromisso desta 

manter a confidencialidade dos dados e a identidade das pessoas responsáveis pelo tratamento e 

recolha de dados. 

Declaro permitir ser contatado pela Escola Naval por SMS, email, telefone ou qualquer outra 

plataforma eletrónica ou digital, o tratamento dos meus dados pessoais no âmbito da atividade 

administrativa institucional, para controlo de acessos às instalações da Escola Naval. 

Declaro aceitar as regras e os procedimentos instituídos na Escola Naval quanto ao modelo de 

controlo de acesso às instalações da Escola Naval, nomeadamente, o sistema de registo biométrico. 

A Escola Naval garante o cumprimento do disposto no RGPD, bem como nas demais legislações 

aplicáveis, obrigando-se a respeitar e a cumprir o direito ao apagamento e à portabilidade dos meus 

dados, a salvaguardar a segurança da informação e dos dados pessoais e, a não colocar à disposição 

de terceiros, os meus dados pessoais de forma normativa sem a minha autorização pessoal. 

Mais declaro, para os efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD, ter tomado pleno 

conhecimento e compreendido devidamente os direitos que me assistem relativamente aos meus 

dados pessoais e o teor completo da presente declaração. 

Por corresponder à verdade e concordar com teor da mesma, vai a mesma ser assinada pelo 

declarante. 

____________, ___________de ______________ 2022 
 
Assinatura: ______________________________________________________________ 
    
Cartão de Cidadão nº: ______________________________________ 
 




