Informação - Cedência e Utilização de Dados Pessoais
O Município de Castro Verde atribui grande importância à proteção de dados pessoais, estando comprometido
com as obrigações impostas pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, recolhendo, processando e
utilizando-os de acordo com os seguintes princípios:
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informação fornecida pelos seus munícipes,

serão tratados pelo Município de Castro Verde,
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dos
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6. Validade dos dados
Os dados serão guardados apenas durante o
tempo exigido por lei, findo este serão
eliminado.
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