
A autorização deve acompanhar-se de uma fotocópia do documento de identificação do autorizante e, em caso de autorização concedida 
a menores de idade, de documento comprovativo da relação de filiação/tutoria. A Mais Optica irá solicitar à pessoa autorizada que 
apresente o seu documento de identificação, ao dirigir-se pessoalmente à loja, com vista a verificar a sua entidade. 
* Período máximo de 1 ano 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO (Menos de 16 anos de idade) 

I. DADOS DO AUTORIZANTE: 

Sr./Sra.__________________________________________________________________________,  

com CC/BI n.º ______________________________________________________________________, 

AUTORIZO a:  

II. DADOS DO MENOR DE 16 ANOS QUE FICA AUTORIZADO A REALIZAR DETERMINADAS ATIVIDADES 

Sr./Sra. ___________________________________________________________, de __________ anos de idade, 

na qualidade de pai/mãe/tutor do mesmo para: 

 Realizar a revisão ocular e/ou auditiva sem a minha presença na loja. 

 Encomendar ou comprar produto. 

 Recolha de produto. 

 Pagamento de produto. 

ESTA AUTORIZAÇÃO É OUTORGADA PELO PERÍODO* DE [                           ]  DIAS/SEMANAS/MESES, COM RESSALVADOS 
CASOS EM QUE O AUTORIZANTE COMUNIQUE O CONTRÁRIO, POR ESCRITO, À MAIS OPTICA. 

DATA:  

ASSIANTURA DO AUTORIZANTE:     

 

      

 

INFORMAÇÃO BÁSICA DE PROTEÇÃO DE DADOS 

Responsáveis pelo Tratamento General Optica, S.A. com domicílio em Cityparc - Edificio Amsterdam. Ctra. de l'Hospitalet, nº.147 Cornellà de Llobregat (08940. Barcelona). 

Finalidade Atender à solicitação efetuada pelo Autorizante, de realização de determinados trâmites em seu nome. 

Legitimidade 
O consentimento prestado pelo interessado ao preencher de forma voluntária este formulário (Autorizante), que confere legitimidade ao Autorizado.  

Interesse legítimo em facilitar as ações dos Clientes nos estabelecimentos da rede da General Optica. 

Destinatários 
A rede de franquias e filiais da General Optica, que pode ser consultada neste link: https://www.maisoptica.pt/lojas/localizador-de-lojas.html.  

As autoridades competentes, se for necessário apresentar este documento. 

Prazo de conservação 
 

O presente documento conservar-se-á digitalizado durante um prazo de seis anos, para garantir a posição da Mais Optica no que concerne a eventuais 

responsabilidades.  

Direitos 
Os interessados podem aceder, requerer a modificação ou eliminação dos seus dados, assim como exercer outros direitos, de acordo com o disposto na Política 

de Privacidade.  

Mais informação Mais informação disponível na Política de Privacidade da General Optica (https://www.maisoptica.pt/politica-de-privacidade)  

 


