澳門特別行政區政府

Notificação simplificada

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

A preencher pelo GPDP

(Pedido inicial)

個人資料保護辦公室

Recolha e tratamento de dados pessoais das pessoas
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
que entram e saem dos estabelecimentos com a
finalidade de implementar medidas para a prevenção
e o controlo de doenças transmissíveis
Declaração de Recolha de Dados Pessoais
(1) O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) é 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 das disposições relevantes da lei citada, exige aos
responsáveis pelo tratamento que façam notificação sobre o tratamento de dados pessoais relevantes, os
respectivos dados recolhidos destinam-se 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 do artigo 25.º da Lei da Protecção de Dados Pessoais, 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.

1.

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

o

N. do contribuinte do 2.o grupo do imposto profissional

N. do registo de pessoa colectiva de fins não lucrativos
Não há

Há：

o

Há：

Não há

Há：

Representante do responsável pelo tratamento（Só aplicável ao requerente que não seja entidade pública e que preenche “Não há”

５

em todos os itens no ponto 4）

Nome：

Documento de
Identificação:

(Em chinês)
(Em língua
estrangeira)

Tipo：

BIR
Outros (indique o tipo)：

N.o：

Endereço：
Telefone：

Fax：

E-mail：

II. Data de início do tratamento
No período entre os dias 1 de Janeiro e 15 de Abril de 2020
/

/
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III. Transferência de dados pessoais para local situado fora da RAEM
１ Local para onde são transferidos os dados：

２ Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei da Protecção de Dados Pessoais, a transferência de dados deve ser efectuada após a
notificação, escolha condições aplicáveis:
Consentimento inequívoco do titular dos dados;
A transferência é necessária para a execução de um contrato entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento ou de
diligências prévias à formação do contrato decididas a pedido do titular dos dados;
A transferência é necessária para a execução ou celebração de um contrato celebrado ou a celebrar, no interesse do titular dos
dados, entre o responsável pelo tratamento e um terceiro;
A transferência é necessária ou legalmente exigida para a protecção de um interesse público importante, ou para a declaração, o
exercício ou a defesa de um direito num processo judicial;
A transferência é necessária para proteger os interesses vitais do titular dos dados;
A transferência é realizada a partir de um registo público que, nos termos de lei ou regulamento administrativo, se destine à
informação do público e se encontre aberto à consulta do público em geral ou de qualquer pessoa que possa provar um interesse
legítimo, desde que as condições neles estabelecidas para a consulta sejam cumpridas no caso concreto.

IV. Medidas tomadas para garantir a segurança do tratamento（Descreva de forma geral as medidas de
segurança no tratamento de dados, para analisar preliminarmente se está conforme com os artigos 15.º e 16.º
da mesma lei）
Declaro que são obedecidas as disposições sobre segurança e confidencialidade do tratamento previstas no Capítulo VI da Lei n.o
8/2005, especialmente são tomadas as medidas especiais de segurança previstas no n.o 1 do artigo 16.o.

V. Pessoa de contacto（para acompanhar o conteúdo da notificação）
Nome：

Telefone：

Declaro que as informações fornecidas nesta notificação são verdadeiras, o tratamento dos
dados pessoais relevante corresponde às disposições previstas na Autorização n. o 01/2020
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：
Carimbo e assinatura：
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