
*  Documento de identificação: BI/CCidadão/Passaporte/Autorização de Título de residência
1. O representante deve exibir o documento de identificação indicado junto dos serviços do Metropolitano de Lisboa, E.P.E.
2. Para efeitos de apresentação junto dos serviços do Metropolitano de Lisboa, E.P.E., o declarante deve entregar ao representante uma fotocópia do documento
    de identificação indicado na declaração, que no caso de ser fotocópia do cartão do cidadão deverá mencionar o seu consentimento para a reprodução 
 por fotocópia - artigo 5.º, n.º2 da Lei n.º 7/2007, de 5/02, na versão atual.

Informação de Privacidade
Nos termos da Legislação de Proteção de Dados o ML, na qualidade de Responsável pelo Tratamento dos Dados, informa que os dados pessoais recolhidos são
objeto de tratamento e incluídos nos nossos ficheiros exclusivamente para as finalidades já identificadas nesta declaração. Este tratamento tem como
fundamento a relação contratual que se estabelece entre o Representado e o ML e a relação de mandato que se estabelece entre o Representado
e o Representante. Quer os dados do Representante, quer os dados do Representado não serão transmitidos a terceiros, com exceção dos dados necessários
ao cancelamento do Cartão Lisboa Viva que serão transmitidos à OTLIS Operadores de Transportes da Região de Lisboa, A.C.E., entidade gestora destes cartões.
Os dados serão conservados pelo período necessário para a prossecução das finalidades de recolha.
Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, garantimos-lhe o direito de acesso, atualização, retificação, eliminação, portabilidade, 
limitação e apagamento dos seus dados pessoais. 
Assiste-lhe ainda o direito de apresentar reclamações perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).
O exercício destes direitos deverá ser realizado através do seguinte endereço de correio eletrónico dpo@metrolisboa.pt ou através de correio a enviar para:
Ana Fazendeiro, Encarregada de Proteção de Dados
Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 28 1069-095 Lisboa.             
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Declaração de representação de terceiros 

Nome

Documento de identificação *
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N.º

Morada

Localidade Código postal                            -

Nome

Documento de identificação * N.º

Morada

Localidade Código postal                            -

Autorizo o representante, junto do Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

A requerer e/ou levantar:

Declarante

Assinatura

(conforme documento de identificação)

Data

Declarante

Renovação de perfil

Recuperação de contratos

Anulação de contratos

Guias de substituição/Tranferência de contrato

Anulação de requisição do cartão Lisboa viva

Levantamento de achados
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