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1 Os titulares dos dados que optam pela apresentação do documento Cartão de Cidadão para comprovar a sua identidade, devem enviar cópia do mesmo 
  com rasuras ou aumentada para impedir a usurpação de identidade.  

Nos termos da Legislação de Proteção de Dados o Metropolitano de Lisboa (ML), na qualidade de Responsável pelo Tratamento dos Dados, informa que os dados 
pessoais tratados se destinam à concessão de autorização para a reprodução de cartão de cidadão para comprovação de identidade, estando os mesmos sujeitos 
a tratamento informático/digital nos sistemas do Metropolitano de Lisboa. Este tratamento tem como fundamento o interesse legítimo do ML em garantir a proteção 
e segurança de pessoas e bens nas suas instalações (emissão de credencial)/ cumprimento de obrigações legais (emissão de cartão navegante família). 
A informação será tratada de acordo com as políticas e procedimentos internos de segurança, confidencialidade, 
sendo os dados pessoais conservados pelo período estritamente necessário ao cumprimento das finalidades. Se pretender aceder, atualizar, retificar e/ou eliminar 
os seus dados pessoais, deverá enviar o seu pedido para o endereço: dpo@metrolisboa.pt ou para DPO/Av. Fontes Pereira de Melo, 28, 1069-095 Lisboa. 
Assiste-lhe ainda o direito de apresentar reclamações perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 
Para saber mais sobre a forma como o Metropolitano de Lisboa trata os seus dados pessoais consulte a nossa política de privacidade em www.metrolisboa.pt.

Cartão de cidadão  nº1

Nome

Dou o meu consentimento à reprodução em fotocópia do cartão de cidadão, destinando-se a mesma à emissão de:

Emitido Validade

Assinatura
(igual ao documento 
  de identificaçao)

Data

Credencial para acesso às instalações do Metropolitano de Lisboa 

Cartão Navegante Família
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