泳池營運管理狀況資料表
BOLETIM DE INFORMAÇÃO SOBRE SITUAÇÃO
DE GESTÃO OPERACIONAL DE PISCINAS

化 驗 處
Divisão Laboratorial

營運機構資料 Informação sobre a entidade gestora
中文名稱
Denominação em chinês
葡文 / 英文名稱
Denominação em português/inglês
負責人姓名
Nome do responsável

圖文傳真
Fax

聯絡人姓名
Nome da pessoa de contacto

聯絡電話
Telefone de contacto
泳池資料 Informação sobre piscinas

中文名稱
Denominação em chinês
葡文 / 英文名稱
Denominação em português/inglês
地址
Endereço
□ 於
年
月
日開始對外開放
Abertura ao público desde
□ 因泳季結束由
年
月
日暫停開放至
年
月
日 / 另行通知
Suspensão de abertura ao público no fim da época balnear a partir de
até
/ outro aviso.
□ 因進行維修保養工程由
年
月
日暫停開放至
年
月
日 / 另行通知
Suspensão de abertura ao público por execução de obras de reparação e de manutençaõ a
partir de
até
/outro aviso.

現時營運狀況
Situação actual de operação

□ 其他 Outros __________________________________________________________

□ 鹽酸

□ 氯餅或氯丸

Ácido clorídrico (HCl)
水質控制所使用之化學物品及消
毒方式
Produtos químicos a utilizar e
forma de desinfecção para o
controlo da qualidade da água

□ 氯粉

Comprimido de cloro

□ 漂水(次氯酸鈉)

□ 臭氧

Lixívia(Hipoclorito de sódio)

□ 紫外線

□ 溴

Ozono (O3)

Bromo (Br2)

□ 明礬(明矾)

Raios ultravioleta UV

Pó de cloro

□ 氰尿酸

Alúmen

Ácido cianúrico

□ 其他 Outros __________________________________________________________
收集個人資料聲明 Declaração para Prestação de Dados Pessoais
根據第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定：
1. 在本表格內所提供的個人資料及文件會用作處理本申請、服務
統計、研究及/或登記用途，並將儲存於本署的資訊系統內，且
用作處理本署所提供的各類服務及/或申請。
2. 基於履行法定義務，上述資料亦有可能轉交其他有權限實體。
3. 申請人有權依法申請查閱、更正或更新存於本署的個人資料。
4. 本署人員在處理所提供的個人資料時，均會作出保密及妥善保
管的措施，直至該等資料使用完畢及保存期結束，屆時有關資
料將按規定銷毀或封存。

負責人簽名及日期
Assinatura do responsável, e
data
備註︰ 1.
Nota:
2.

_____________________

Nos termos da Lei n.º 8/2005 “Lei da Protecção de Dados Pessoais”:
1. Os dados pessoais e documentos, constantes do formulário, serão utilizados no tratamento do
presente pedido, estatísticas de serviços, fins de estudo e/ou de registo, e armazenados no
sistema informático do IAM para fins de tratamento dos vários serviços e/ou pedidos
dispensados pelo IAM.
2. Por razões de cumprimento das obrigações legais, esses dados podem ser transferidos para
outras entidades competentes.
3. O requerente pode, nos termos da lei, consultar, rectificar e actualizar os dados pessoais na
posse deste Instituto.
4. Ao tratar destes dados pessoais, o pessoal deste Instituto toma as devidas medidas de precaução
e cumpre o dever de sigilo e de guarda, até terminar o fim a que se destinavam ou expirar o seu
prazo de conservação. Neste caso, os dados serão, nos termos da disposição em vigor,
destruídos ou bloqueados.

/

/

蓋章
Carimbo

填妥資料表並蓋上所屬機構公章後，請傳真至 2852-3331。
Depois de preencher o boletim de informação e colocar o carimbo da organização que pertence, queira enviar para fax para 2852-3331.
如欲查詢更詳細資料，可致電 8295-6823 / 8295-6822。
Para mais informações, queira contactar-nos através dos telefones 8295-6823 / 8295-6822.
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