
COMPROMISSO DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

De acordo com o Regulamento de Proteção de Dados do Município de Sintra, os titulares de dados 
pessoais poderão, em qualquer momento, exercer os seus direitos de acesso, retificação, atualização, 
limitação, apagamento, oposição ao tratamento dos seus dados pessoais, remoção do consentimento, e 
de portabilidade, salvo quando indispensáveis à prestação dos serviços e/ou fornecimento de produtos, 
ou ao cumprimento de obrigações legais.

Os dados pessoais são tratados para os fins estritamente necessários, no âmbito do Projeto “A 
Compostagem é Reciclar e Reutilizar“ nomeadamente os relativos a nome, morada, contacto telefónico 
e endereço eletrónico, para que possamos cumprir as nossas obrigações em conformidade com as 
disposições legais e regulamentares.

O exercício dos direitos acima mencionados, pedidos de esclarecimento ou obtenção de informação 
complementar, poderá ser realizado através de email para o endereço eletrónico geral@smas-sintra.pt e 
da seguinte morada SMAS de Sintra – Avenida Movimento das Forças Armadas nº16, 2714-503 Sintra.

Para mais informações sob a forma como tratamos e protegemos os seus dados pessoais, por favor 
consulte a nosso Compromisso de Privacidade e Proteção de Dados em www.smas-sintra.pt 

A participação neste projeto de “Compostagem é Reciclar e Reutilizar”, implica a aceitação das 
Normas de Participação do projeto. 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO | Projeto de Compostagem Doméstica e Comunitária | SMAS de Sintra
“A Compostagem é Reciclar e Reutilizar” –  Ser Melhor pelo Ambiente!

………………………………………………………………..........................................................    , (em caso de entidade,   
o representante da entidade), com o número de cliente ……     ………    ..……   (obrigatório); 
NIF          ……………………(se aplicável) ; residente em               
…………………………………………………………………………..      Freguesia de ……………………………           
___________________________     , concelho de Sintra, declaro que obteve conhecimento, aceito e cumprirei as 
presentes Normas de Participação.

Declaro ainda que no dia _  __  ___ / _ _ _  ___ / __   ____  recebi, no âmbito do projeto de compostagem, o 
compostor entregue pelos SMAS de Sintra:
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO


