
        Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja 
 
 

Ficha de Inscrição de Leitor      Nº Leitor: __________________ 
 

 
Biblioteca de Azambuja              Biblioteca Aveiras de Cima                   Biblioteca de Alcoentre                  Bibliomóvel 

 

Identificação 

do Leitor 

 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Data de Nascimento.: _____ / ____ / ___________ 

Morada: 

______________________________________________________________________ 

__________________CP:  ________ - _____ Localidade:________________________ 

Telefone:  ____________________    Telemóvel: ____________________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

 

Documento de confirmação de morada: _____(Fatura  de água/Luz/Carta condução) 

 

Profissão: ____________________________________________________________ 

Habilitações Literárias: _________________________________________________ 

 

 

CC/BI/PP:  Nº_______________________   Data de Validade: ____ /____ /_______ 

NIF: _________________________  

Outro Documento: 

___________________________________________________________________ 

 

 

Levantou cartão no dia: _______________  Assinatura: ____________________________________ 
 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE (Aplicável no caso de Ficha de Inscrição de leitor menor de 16 anos) 

 
Nome____________________________________________________________________________________________________ 

Com o CC/BI nº _______________________validade___________________________________residente em _______________ 

_________________________________________________________________________________________________________

, nº tel___________________________________, email___________________________________________, na qualidade de 

(*)_______________________________________________ autorizo a recolha e tratamento dos dados pessoais do menor 

________________________________________________________________________________________ 

para os fins requeridos e para utilização da RBM – Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja. 

(*) – Encarregado de Educação ou Representante 

 

Assinatura: _________________________________________________________ 

 

                       (Vire a página sff) 

Documentos para Inscrição: 

BI, Cartão de Cidadão ou Passaporte 

Contribuinte 

Comprovativo de morada 



        Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

 
• Declaro que, ao abrigo do Regulamento Geral da Protecção de Dados, dou o meu consentimento para recolha e 

tratamento dos meus dados pessoais ao Município de Azambuja, incluindo o tratamento informático com a 

finalidade de utilização dos serviços da Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja, ficando os mesmos 

disponíveis na base de dados, sem serem comunicados ou transmitidos a terceiros ou qualquer outra entidade. 

Enquanto titular dos dados pessoais tomei conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento 

agora facultado, mediante pedido de consulta e de acesso aos dados ao Responsável pelo seu tratamento, bem 

como alterá-los ou retificá-los, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado e das obrigações legais a que 

o Município está sujeito, sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem arquivados pelo período de 

tempo legalmente aplicável. 

• Autorizo o envio de notificações no decorrer do processo através de correio eletrónico e telemóvel/telefone. 

 

Autorizo a captação e divulgação de imagens no âmbito das atividades públicas culturais organizadas pela RBMA- 

Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja, incluindo a divulgação no site www.cm-azambuja.pt e no facebook da RBMA, 

com a finalidade de informar sobre a realização de diversas actividades no âmbito da promoção e divulgação do livro e da 

leitura, assinalando com (S) para SIM e (N) para NÃO.  

 

Dou o meu consentimento, de acordo com o estipulado no RGPD, para receber a newsletter com informação 

generalista e convites do Município de Azambuja, assinalando com (S) para SIM e (N) para NÃO. 

 

 

Assinatura ______________________________________________________________________________ 

 

Data____________________________ 

 

 
 

Fundamentação Legal para recolha e tratamento de Dados: Regulamento da RBMA e RGPD 

Importante: Leia a Política de Privacidade e Aviso Legal do Município de Azambuja em www.cm-azambuja.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-azambuja.pt/
http://www.cm-azambuja.pt/

