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As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.

�

�

�

� � Pensão Social de Velhice

Assinatura e carimbo
_______________________________________________

Nome Completo:  ___________________________________________________________________________________________________

Código Postal: _______ / ____ , _________________________

Confirmo que sou titular:

___________________, _____ de ____________________ de ______

Autorizo os serviços competentes da Segurança Social a proceder diretamente à averiguação dos elementos necessários à comprovação da 
veracidade das declarações prestadas no presente requerimento.

Autorizo os serviços competentes da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 
Parlamentares e dos CTT - Correios de Portugal, S.A. a proceder diretamente ao tratamento dos elementos necessários para efeitos de atribuição, 
processamento e pagamento do Complemento Regional para Idosos.

Complemento Solidário para Idosos

 1 - Dados Relativos ao Requerente

 2 - Declaração de Honra e Autorização para o Tratamento de Dados

Complemento Regional para Idosos

Requerimento para os Titulares do Complemento Solidário para Idosos ou de Pensão Social de Velhice

Forma de Pagamento (IBAN)  _________________________________________________________________________________________

Data de Nascimento: _______/ ___/___ Número de Identificação Fiscal:__________________________

Declaro que tomei conhecimento das informações relevantes para efeitos de recolha e tratamento dos meus dados pessoais, constantes no verso deste 
documento.

Morada: ___________________________________________________________________________________________________________

Telemóvel / Telefone _______________________ Email: ______________________________________________

ou

Pensão Social de Velhice

N.º de Identificação de Segurança Social:_________________________________

Mais declaro não estar institucionalizado em unidades residenciais para idosos, nem em estabelecimentos sociais, geridos por entidades 

públicas, privadas ou do setor social, no âmbito da segurança social e da saúde.

______ / ___ / ___ 

(Ano / Mês / Dia) (Assinatura do requerente ou do seu representante legal )

________________________________________________________________________________

O requerente, com n.º de Identificação da Segurança Social  

É titular do:  Complemento Solidário para Idosos

(a preencher pelos Serviços do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM) 

3 - Certificação do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM 



Encarregado da Proteção de Dados

Contactos
Gabinete do Encarregado Geral de Proteção de Dados
Palácio do Governo Regional - Avenida Zarco
9004-527 FUNCHAL

Telefone: (351) 291 145 175
Email: gegpd.geral@madeira.gov.pt

Tratamento dos seus Dados Pessoais

Os dados serão tratados para efeitos de atribuição do Complemento Regional para Idosos,  nos termos previstos no 
artigo 75.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, e na Portaria n.º 362/2021, de 30 de 
junho . Estes dados serão alvo de transferência para o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-
RAM) para validação do preenchimento dos requisitos de atribuição do presente complemento, assim como para a 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e CTT-Correios de Portugal, S.A. (quando 
aplicável) para efeitos de processamento do pagamento. Os dados serão conservados apenas durante o período 
necessário para as finalidades para as quais são tratados e ainda para cumprimento de obrigações legais a que o 
responsável pelo tratamento esteja sujeito. Os dados poderão posteriormente vir a ser tratados  para fins de arquivo 
de interessa público ou para fins estatísticos.

Direitos dos Titulares dos Dados

Relativamente aos dados pessoais fornecidos, poderão ser exercidos junto à SRIC os seguintes direitos, nos termos 
previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD):

-Direito a solicitar o seu acesso; 
-Direito a solicitar a sua retificação;
-Direito a solicitar a sua eliminação;
-Direito a solicitar a limitação do seu tratamento;
-Direito a solicitar a sua transferência (direito à portabilidade dos dados);

O consentimento pode ser retirado em qualquer altura, devendo para tal comunicar essa vontade a esta Entidade.O 
facto de retirar o consentimento não afetará de forma alguma o tratamento até então realizado.

O direito de apresentar reclamação poderá ser exercido perante o Gabinete do Encarregado Geral de Proteção de 
Dado da RAM (gegpd@madeira.gov.pt ou www.madeira.gov.pt/gegpd) e/ou à Comissão Nacional de Proteção de 
Dados, através de correio postal ou o correio eletrónico, dirigindo a sua exposição para geral@cnpd.pt.

Informação para efeitos de Recolha e Tratamento de Dados Pessoais

 Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais

O responsável pelo tratamento de dados é a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC), com os 
seguintes contactos:

Morada
Rua João de Deus n.º 5
9050-027 Funchal

Contactos
T.: (+351) 291 210 100
F.: (+351) 291 210 148
Email:gabinete.sric@madeira.gov.pt


