
Anexo VII – Contrato de Adesão ao serviço beÁgueda

Contrato de  adesão ao Serviço beÁgueda, serviço de  uso par lhado de bicicletas  elétricas,  disponibilizado pelo

Município de Águeda (CMA), com sede na Praça do Município, contribuinte n.º 501 090 436.

A preencher pelos Serviços Municipais

N.º Cartão beÁgueda atribuído ________

N.º Aderente/u lizador (a) ________

1. Iden ficação do/a aderente/u lizador (a) (preenchimento obrigatório)

Nome:

NIF: N.º BI/CC/Passaporte:

Morada: 1

Localidade:

Código Postal: Freguesia:

País:

Telefone/Telemóvel: 1

E-mail: 2

1 Para comunicações e envio de no ficações; 2 Se disponível

Data de nascimento: Género: M F

2. Iden ficação do/a tutor/a legal (quando o/a u lizador/a iden ficado/a no ponto 1 for menor de idade [dos 16 anos (inclusive) até aos

18 anos])

Mediante  a  assinatura  do  presente  contrato,  sobre  o/a  tutor/a  legal,  recai  a  obrigação  do  seu  cumprimento,  a  inteira

responsabilidade pela u lização do serviço, quer perante a Câmara Municipal de Águeda quer perante terceiros, assim como a

autorização/consen mento no âmbito da proteção de dados pessoais do/a menor/a.

Nome:

NIF:

Morada: 1

Localidade:

Código Postal: Freguesia:

País:

Telefone/Telemóvel: 1

E-mail: 2

1 Para comunicações e envio de no ficações; 2 Se disponível
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3. Tipo de subscrição/tarifário (preenchimento obrigatório)

 Passe Anual  Passe Mensal  Passe Ocasional

4. Polí ca de Privacidade e tratamento de dados

Tomei conhecimento da Polí ca de Privacidade e Tratamento de Dados da CMA. Sim Não

4.1. Ao abrigo do ar go 6.º, n.º 1, alínea b) do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679, de 27 de abril, e para a

finalidade da u lização das Bicicletas Elétricas de  Águeda (beÁgueda),  o tratamento de dados pessoais  é necessário para a

execução de um contrato no qual o/a tular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido deste/a.

A Câmara Municipal de Águeda (CMA), Pessoa Cole va n.º 501090436, com sede em Praça do Município, 3754-500 Águeda, é

responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais fornecidos para esta finalidade, ficando os mesmos disponíveis na base

de  dados  da  Autarquia,  podendo  ser  comunicados  e/ou transmi dos  a  outra  (s)  en dade  (s),  considerada  (s)  en dade  (s)

subcontratante  (s),  nomeadamente,  no  âmbito  da  prestação  de  serviços  especializados  de  manutenção  e  atualização  das

aplicações informá cas (MEDIDATA), apenas nos termos previamente definidos na Polí ca de Privacidade e Tratamento de Dados

da Autarquia, que se encontra disponível nos edi cios municipais da CMA e no site, em h ps://www.cm-agueda.pt.

Os  dados  pessoais  recolhidos,  poderão  ser  re ficados  a  qualquer  momento,  exercendo  os  direitos  de  proteção  de  dados,

designadamente  os  direitos  de  acesso,  re ficação,  oposição  ou  apagamento,  mediante  solicitação  escrita  para  dpo@cm-

agueda.pt, ou para a morada acima descrita. Os dados indicados, bem como outros que sejam registados, no âmbito do presente

contrato de adesão, e sujeitos a tratamento, des nam-se à execução das diligências necessárias à sua realização, incluindo o

contacto  para  no ficações  respeitantes  ao  serviço  indicado,  podendo  ser  u lizados  para  fins  esta s cos,  contabilís cos,

financeiros e administra vos. Os dados recolhidos no âmbito deste serviço, serão conservados enquanto se man ver em vigor o

contrato de adesão e, até 1 (um) ano após a cessação do contrato e suas renovações, podendo ser man dos após este prazo

apenas os dados com importância e relevância para a a vidade municipal em termos de gestão, manutenção e reformulação do

sistema e das infraestruturas públicas associadas à bicicleta.

No âmbito da u lização do serviço beAgueda, a CMA recolhe informações acerca das u lizações realizadas, a par r do cartão

atribuído  no  âmbito  do  presente  contrato  e  do  GPS  instalado  em cada  bicicleta,  nomeadamente:  data,  horário  e  local  do

levantamento e entrega da bicicleta, kms realizados, percurso das deslocações efetuadas por cada viagem realizada.

O/A u lizador/a não pode u lizar o serviço beÁgueda submetendo dados ou informações que não sejam verdadeiros, exatos ou

que estejam desatualizados.

A responsabilidade do tratamento dos dados pessoais é da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DV-AS).

4.2. Captação de imagens (fotografia ou filme), cedência a terceiro (s), exposição e reprodução da imagem, através de quaisquer

meios de comunicação, para quaisquer fins lícitos, designadamente promocionais.   Sim      Não

4.3. Envio, para qualquer uma das vias de comunicação, de informações/no cias sobre o serviço beÁgueda.    Sim      Não
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Condições de Adesão

1. Objeto do contrato

O  presente  contrato  tem  por  objeto  a  adesão  ao  serviço  beÁgueda,  serviço  de  uso  par lhado  de  bicicletas  elétricas

disponibilizado a u lizadores regulares ou ocasionais.

2. Condições de u lização do serviço

São condições de u lização do serviço, obrigando-se o u lizador ao seu cumprimento, as constantes do presente contrato, as

publicitadas no sí o da internet www.cm-agueda.pt/beagueda, e as prescritas no Código Regulamentar do Município de Águeda.

3. Comunicações e no ficações

3.1. Para comunicar com a CMA e com o serviço beÁgueda deve o/a u lizador/a u lizar os seguintes meios:

3.1.1. Correio eletrónico, através dos seguintes endereços: geral@cm-agueda.pt, beagueda@cmagueda.pt

3.1.2. CTT, para o seguinte endereço:

Câmara Municipal de Águeda

Praça do Município

3754-500 Águeda

3.1.3. Via telefone para o número 800 203 197 – disponível  de acordo com o ar go 6.º/B4 do Código Regulamentar do

Município de Águeda

3.1.4. Fax: +351 234610078;

3.2. O u lizador indica e aceita que qualquer comunicação ou no ficação rela va ao presente contrato e ao serviço beÁgueda,

seja feita para qualquer um dos contactos por si indicados no presente contrato.

4. Reclamações

Os/As u lizadores/as podem apresentar reclamações por escrito, com a iden ficação do nome completo e do número de um

documento iden fica vo, devendo ser acompanhadas, se necessário, de outra documentação relevante.

5. Validade do contrato

Se qualquer disposição de adesão for considerada ilegal ou inexequível, no todo ou em parte, por força de qualquer disposição

legal, tal disposição considera-se como não cons tuindo parte do contrato, mas a validade e aplicação da restante parte do

contrato não fica afetada, exceto se as partes não o houvessem celebrado no caso de conhecerem a referida ilegalidade ou

inexequibilidade.

6. Resolução de li gios

Para resolução de todos os li gios decorrentes da u lização do serviço beÁgueda fica es pulada a competência do tribunal

administra vo e fiscal de Aveiro, com expressa renúncia a qualquer outro.

7. Disposições finais

7.1. A CMA pode a todo o tempo alterar os presentes termos e condições, comunicando a respe va alteração ao/à u lizador/a

através dos contactos indicados no registo de u lizador/a.

7.2. O/A u lizador/a que não pretenda manter o serviço beÁgueda após produzida a alteração dos presentes termos e condições,

deve comunicar essa intenção ao Município, através dos meios indicados no ponto 3.1.

Imp-11-90_A08 Tipo de Documento: Uso Interno. Este documento é propriedade da C.M. Águeda, não podendo ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem autorização prévia. Pág. 3 / 4

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197

e-mail presidente@cm-agueda.pt –  www.cm-agueda.pt 
NIF 501090436



7.3.  Consulte  a  informação  completa  sobre  o  projeto,  no  site do  Município  –  beÁgueda,   em

h ps://www.cm-agueda.pt/viver/ambiente-e-sustentabilidade/beagueda/instrucoes-e-regras-de-u lizacao,  nomeadamente,

outros termos e condições referentes ao seguro contratualizado.

Assinatura

Com a assinatura do presente contrato, assumo que tomei conhecimento de todos os termos e condições de u lização/adesão do

Serviço beÁgueda, neste constantes, do disposto no Código Regulamentar do Município de Águeda, designadamente na sua Parte

B4,  bem  como,  dos  demais  que,  não  estando  aqui  expressamente  previstos,  se  encontrem  publicados  em

www.cmagueda.pt/beagueda, atestando a sua total compreensão e aceitação expressa, integral, inequívoca e sem reservas.

Declaro responsabilizar-me pela u lização e conservação da bicicleta de Águeda, de propriedade da Câmara Municipal de Águeda,

NIF 501090436, comprometendo-me a devolvê-la em perfeito estado, após a sua u lização, e em conformidade com o disposto

nas Normas de U lização.

Em caso de extravio e danos, que acarretem a perda total ou parcial do bem, fico obrigado/a a ressarcir a Câmara Municipal de

Águeda, dos prejuízos experimentados.

A u lização de capacete de proteção é da minha estrita responsabilidade, sendo que, o não uso do mesmo, poderá implicar a

nulidade do seguro de acidentes pessoais elaborado.

Declaro ainda que tomei conhecimento e concordo com as Normas de U lização das bicicletas de Águeda.

Águeda, _____ de _______________ de 20 _____

O/A U lizador/a,

_______________________________________________

(assinatura do/a u lizador/a do serviço beÁgueda, conforme CC/BI/Passaporte) *

* Deverá ser assinado pelo tutor legal, quando o/a u lizador/a for menor de idade
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