Declaração de Consentimento de Recolha de Dados - Candidatura para Arrendamento

A privacidade dos seus dados pessoais é importante para nós.
Informamos que para fins de integração em lista de reserva para arrendamento, apenas tratamos dados
pessoais relativos ao nome, contacto telefónico e email. A estes associamos os dados da sua preferência para
efeitos de candidatura: tipologia de imóvel, preferência geográfica e proposta de valor de renda.
Os dados pessoais recolhidos no presente formulário serão processados e armazenados neste suporte (papel)
e informaticamente.
Nome
Telem./Telef.

Email

Tipologia de imóvel

T1



T2



T3



Outro

Preferência geográfica

Proposta de valor de renda

Estes dados serão válidos por um período de um ano, findo o qual serão eliminados.
Pode requerer a eliminação destes dados a qualquer altura.
Para mais informações consulte a nossa política de privacidade em www.scmg.pt/privacidade.
Declaro que tomei conhecimento e consinto, de forma livre e informada, o tratamento dos meus dados
pessoais para as finalidades supra-descritas.
Data ___________________
Mod. MG320.0

Assinatura ______________________________
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Declaração de Consentimento de Recolha de Dados - Candidatura para Arrendamento

A privacidade dos seus dados pessoais é importante para nós.
Informamos que para fins de integração em lista de reserva para arrendamento, apenas tratamos dados
pessoais relativos ao nome, contacto telefónico e email. A estes associamos os dados da sua preferência para
efeitos de candidatura: tipologia de imóvel, preferência geográfica e proposta de valor de renda.
Os dados pessoais recolhidos no presente formulário serão processados e armazenados neste suporte (papel)
e informaticamente.
Nome
Telem./Telef.
Tipologia de imóvel

Email
T1



Preferência geográfica

T2



T3



Outro
Proposta de valor de renda

Estes dados serão válidos por um período de um ano, findo o qual serão eliminados.
Pode requerer a eliminação destes dados a qualquer altura.
Para mais informações consulte a nossa política de privacidade em www.scmg.pt/privacidade.
Declaro que tomei conhecimento e consinto, de forma livre e informada, o tratamento dos meus dados
pessoais para as finalidades supra-descritas.
Data ___________________
Mod. MG32.0
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