澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

Notificação simplificada do tratamento de dados
pessoais pelo sistema de videovigilância com
finalidade de segurança
( Renovação / Actualização / Cancelamento)

A preencher pelo GPDP

Declaração de Recolha de Dados Pessoais
(1) O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP), a autoridade pública a que se refere a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de
Dados Pessoais), responsabilizando-se pela fiscalização e coordenação do cumprimento e execução da mesma lei, nos termos
previstos no artigo 21.º da lei citada solicita do responsável pelo tratamento, por meios total ou parcialmente automatizados de
dados pessoais a notificação do mesmo; os respectivos dados recolhidos destinam-se apenas ao registo. Todos os responsáveis pelo
tratamento de dados pessoais têm a obrigação de preencher o presente formulário de notificação com elementos verídicos,
qualquer prestação de informação falsa constituirá possivelmente infracção administrativa ou crime.
(2) Nos termos da Lei n.º 8/2005, qualquer pessoa pode consultar as informações no registo público do GPDP. Os dados pessoais
podem ser comunicados às autoridades policial e judicial e a outra entidade competente, em cumprimento dos deveres legais.
(3) O requerente tem direito a aceder, actualizar ou corrigir as informações arquivadas no GPDP, nos termos da legislação aplicável.

RS _______ /_______ /________

Registo n.º：

Pedido： □ Renovação (Não precisa de preencher os itens no pontos 1 e 2 se não há actualização)
□ Actualização (Preencher as informações da actualização nos itens respectivos)

Nome do responsável
de registo：

□ Cancelamento

I. Responsável pelo Tratamento
１ Denominação：
Em Chinês：
Em Português：
Em Inglês：

２

Endereço：

３

Telefone：

４

E-mail：

Fax：

N.º do Registo comercial
Não há

N.º de Cadastro da C.I.

Há：

Não há

N.º do Registo de pessoa colectiva de fins não lucrativos
Não há

５

Há：

N.º do contribuinte do 2.º grupo do Imposto Profissional

Há：

Não há

Há：

O representante（Só aplicável ao declarante que indica “Não há” nos todos 4 itens no ponto 4）

Nome：

Identificação： Tipo：

(Em Chinês)

Bilhete de Identidade de Residente de Macau
Outros (Indique o tipo)：

N.º：

(Em outra língua)
Endereço：
Telefone：

Fax：

E-mail：

II. Morada onde é instalado o sistema de videovigilância
１ Endereço：

３ O estado de direito do respectivo património

２ Data de Início do Tratamento：

/

/

Antes da vigência da Lei da Protecção de Dados Pessoais
（antes de 19/02/2006）

Propriedade：

Sim

Não

Administração：

Sim

Não

Utilização：

Sim

Não

III. Pessoa de contacto（para acompanhar o conteúdo notificado）
Nome：

Telefone：

Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras, e o respectivo tratamento de dados
pessoais corresponde às disposições da autorização nº 01/2013 .
Data：

/

A preencher pelo GPDP

/

O nome do responsável pelo tratamento
de dados pessoais/ ou do seu representante：
O cargo do responsável /
ou do seu representante：
Assinatura e carimbo：

GPDP Modelo T-083-P
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