
POR FAVOR, PREENCHA COM LETRA MAIÚSCULA E LEGÍVEL 

NOME

N.º do documento de identificação(1)  Nacionalidade

Data de nascimento        /        /   Sexo  F         M    

Profissão   Habilitações académicas                        

Morada

Cód. Postal             - Localidade Freguesia/Concelho

Contacto (telefone e/ou e-mail)

ADULTO RESPONSÁVEL - primeiro e último nome(2)

Autorizados(3)                                                          e
                                      (primeiro e último nome)                                                                                                       
                                                                                                                                                 Pin(4)

                                                                                                                                                                                                                                                (4 números)

                                                                                                                             

Assinatura(5)

Notas
(1) Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou documento equivalente, quando emitido pela autoridade competente de um dos países da União Europeia,
Carta de Condução, Passaporte, Cartão das Forças de Segurança ou Forças Armadas;
(2) Nome do adulto responsável por menores de 16 anos;
(3) Se desejar indique até duas pessoas, as quais autoriza a utilizar o seu cartão. A indicação dos dados pessoais dos autorizados é da responsabilidade do
utilizador, declarando este que obteve o prévio consentimento dos titulares dos dados, nos termos previstos no RGPD;
(4) Combinação de quatro números que permite aceder à sua conta, através do catálogo das BLX;
(5) Do próprio ou do adulto responsável no caso de menores de 16 anos.

RESERVADO AOS SERVIÇOS

Código barras n.º                                     BLX                               Tramitado por                                       Data         /             /           

Pedido de Cartão
Individual

CONDIÇÕES GERAIS PARA A OBTENÇÃO DO CARTÃO DE UTILIZADOR DA REDE DE BIBLIOTECAS DE LISBOA

O cartão de utilizador individual das Bibliotecas de Lisboa (BLX) pode ser solicitado por qualquer cidadão devidamente 
identificado e tem um prazo de validade de 10 anos, renovável por iguais períodos.
Ao assinar o presente formulário o utilizador, ou no caso de menores de 16 anos, o adulto responsável,  
compromete-se a fornecer informações verdadeiras e exatas, assumir total responsabilidade pelos movimentos  
efetuados com o seu cartão e a cumprir todas as normas e procedimentos adotados pelas BLX.
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INFORMAÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
1. O MUNÍCIPIO DE LISBOA respeita as regras da privacidade e proteção de 
dados pessoais constantes do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e 
à circulação desses dados, bem como da legislação nacional aplicável.

2. Responsável pelo tratamento – O MUNICÍPIO DE LISBOA, através da Di-
visão da Rede de Bibliotecas, cujo e-mail e morada são, respetivamente, 
os seguintes: blx@cm-lisboa.pt e Rua da Boavista, 9, 1200-066 Lisboa.

3. Encarregado de Proteção de Dados – O e-mail e morada são, respeti-
vamente, os seguintes: dpo@cm-lisboa.pt e Campo Grande, 25, 2º piso, 
Bloco C, 1749-099 Lisboa.

4. Finalidades do tratamento – A recolha e o tratamento dos dados pes-
soais são os estritamente necessários para efeitos de pedido de cartão 
de utilizador da rede Bibliotecas de Lisboa, e, ainda, para fins estatís-
ticos, no âmbito das funções de interesse público prosseguidas pelo 
MUNICÍPIO DE LISBOA/Divisão da Rede de Bibliotecas.

5. Categorias de dados pessoais – Os dados pessoais recolhidos, como 
sejam nome, número do documento de identificação, data de nasci-
mento, morada, cód. postal, localidade, contacto, adulto responsável 
(quando aplicável) e assinatura (preenchimento de carácter obrigató-

rio) são os estritamente necessários para a atribuição de cartão  de 
utilizador da rede de Bibliotecas de Lisboa. Os restantes dados são de 
preenchimento não obrigatório. O tratamento dos dados pessoais para 
efeitos estatísticos é efectuado de forma anónima.   

6. Destinatário(s) dos dados – Os dados pessoais recolhidos destinam-
se a ser utilizados pelo MUNICÍPIO DE LISBOA, não estando prevista ne-
nhuma transmissão para outras entidades.

7. Conservação dos dados pessoais – Os dados pessoais recolhidos são 
mantidos enquanto o cartão de utilizador estiver ativo.

8. Direitos dos titulares dos dados pessoais - Os titulares dos dados 
pessoais têm direito a aceder à informação sobre o(s) tratamento(s) 
dos seus dados, a retificá-la se não estiver correta, ou apagá-la. Além 
destes direitos, designados e protegidos no RGPD como Direito de In-
formação, Direito de Acesso, Direito de Retificação e Direito de Apaga-
mento, os requerentes têm ainda Direito à Limitação de Finalidades, à 
Minimização dos Dados, à Portabilidade e à Não Sujeição a Decisões 
Individuais Automatizadas, os quais podem ser exercidos junto do Res-
ponsável pelo Tratamento, ou então objeto de exposição ao Encarre-
gado de Proteção de Dados ou reclamação à Autoridade Nacional de 
Controlo, bem como eventuais violações podem ser fundamento de pe-
dido de indemnização junto das instâncias jurisdicionais competentes.


