
GDPR   /   General   Data   protection   Regulation   
  

Name_______________________________________________________________________   
  

Passport/   ID   number   _________________Expiry   date   __/__/___   Issued   by:   _______________   
  

I   declare   for   purpose   of   Article   13   in   the   General   data   protection   Regulation   (   EU)2016/679   of   
P.E   and   the   council   of   April   27   (   GDPR).I   hereby   give   my   consent   for   the   processing   of   my   
personal   data   above   to   Trans-   Portugal   LDA    Vat   Registration   in   GB   No:   656   8724   90   
Registered   in   England   No:   3044266   Trans-Portugal   European   trading   as   TP   International   
Removals-   Headoffice   address:   18a   commercial   Road,   London   N18   1TP   &   Nessel   -   Customs   
Agent   Lda,   Dom   Marcos   da   cruz   1997   /   1o   Direito   Sul   /   4455-482   perafita/   Matosinhos,   
represented   by   Pedro   Gil   Ferreira   Lima,   Official   broker   registered   in   the   order   of   Brokers   
Officials   with   the   ballot   no.   0663R4,   with   the   NIF:   226894479   and   which   shall   maintain   in   its   
websites,   at   each   moment,   the   identity   of   the   persons   responsible   for   the   processing,   with   the   
strict   purpose   of   integration   into   the   database   for   the   preparation   of   Customs   Declarations   of   
Import   /   Export   /   Transit   /   Intrastat   /   Vehicles   and   for   billing   purposes   in   the   processes   submitted   
to   the   Tax   and   Customs   Authority,   Institute   of   Mobility   and   Transport   and   the   Institute   of   
Registers   and   Notary.   
This  declaration  is  a  title  to  confirm  authorisation  for  the  processing  of  my  personal  data  in  the                   
context   of   the   commercial   relationship   between   the   parties.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



RGPD   |   Regulamento   Geral   de   Proteção   de   Dados   
Consen�mento   para   Tratamento   de   Dados   Pessoais   

  
  
  
  

Name_______________________________________________________________________   
  

Pasaporte/   cartao   cidadao   ____________   Validade   ate   __/__/___   Emitido   em:___________   
  
  

Declaro  para  os  efeitos  previstos  no  disposto  no  art.º  13.º  do  Regulamento  Geral  de                
Proteção  de  Dados  (EU)2016/679  do  P.  E.  e  do  Conselho  de  27  de  abril  (RGPD)                 

prestar,  por  este  meio,  o  meu  consentimento  para  o  tratamento  dos  meus  dados               

pessoais  acima  indicados,  à  NESSEL  –  Agentes  Aduaneiros,  Lda.,  titular  do  NIPC:              
503368768,  com  sede  na  Rua  Dom  Marcos  da  Cruz,  1997  |  1.º  Direito  Sul  |  4455-482                  

Perafita  |  Matosinhos,  representada  por  Rosa  Maria  Ferreira  Pereira,  portadora  da             
Cédula  0040I0,  emitido  pela  Direção  Regional  do  Contencioso  e  Controlo  Aduaneiro  do              

Porto  e  a  qual  deverá  manter  nos  respetivos  sítios  eletrónicos,  em  cada  momento,  a                

identidade  das  pessoas  responsáveis  pelo  tratamento,  com  a  estrita  finalidade  de             
integração  na  base  de  dados  para  a  elaboração  de  Declarações  Aduaneiras  de              

Importação  /  Exportação  /  Transito  /  Intrastat  /  Veículos  e  para  efeitos  de  Faturação                
nos  processo  apresentados  junto  da  Autoridade  Tributaria  e  Aduaneira,  Instituto  da             

Mobilidade   e   dos   Transportes   e   no   Instituto   dos   Registos   e   Notariado.   

A  presente  declaração  constitui  título  bastante  para  conferir  autorização  para  o             
tratamento   dos   meus   dados   pessoais   no   âmbito   da   relação   comercial   entre   as   partes.     
  


