AUTORIZAÇÃO PARA RECOLHA
DE ENVIO EM SERVICEPOINTS DHL
Sr./Sra. ………………………………………………………………………………………………………………(nome
do destinatário do envio) com o documento de identificação número ……………………………,
AUTORIZO:
Sr./Sra. ……………………………………………………………………………..………………………(nome da
pessoa autorizada) com o documento de identificação número ………………………..…………
a recolher em meu nome o envio DHL com o número ……………………………………. .
Assim, para que conste, assinei o presente documento em ………………………. (local),
a ……/……/………… (data)
Assinatura: .....................................

Assinatura: .....................................

O declarante (destinatário)

O autorizado (pessoa autorizada a recolher o envio)

Este documento deve ser preenchido por completo e acompanhado por uma fotocópia do
documento de identificação da pessoa que autoriza para consulta. Depois de confirmados os
dados, a fotocópia será devolvida à pessoa autorizada a recolher o envio.
A pessoa autorizada deverá apresentar o seu documento de identificação no ato da entrega do
envio.

Os dados pessoais fornecidos serão processados pela DHL Express Portugal, Lda,, Av. D. João II, nº 51, 4º
andar, 1990-085 Parque das Nações - Lisboa, para comprovar a entrega do envio e com base no
consentimento concedido ao assinar este documento. Os dados serão guardados durante o tempo
necessário para os fins para que foram recolhidos e durante as disposições legais aplicáveis. Não estão
previstas transferências de dados, salvo obrigação legal. Para exercer os direitos de acesso, retificação,
exclusão, oposição, limitação ou portabilidade, deverá encaminhar uma notificação por escrito à atenção da
DHL, Avenida D. João II, n º 51, 4º 1990-085 Lisboa. Pode apresentar uma reclamação junto do CNPD em
https://www.cnpd.pt

AUTHORISATION FOR SHIPMENT
COLLECTION AT DHL SERVICEPOINT
Mr./Ms. ……………………………………………………………………………………………………………………
(name of consignee) with ID/Passport Nr. or NIE ………………………………, hereby
AUTHORIZE:
Mr./Ms. ……………………………………………………………………………..……………………… (name of the
authorized person) with ID/Passport Nr. or NIE ………………………..………… collect my DHL
shipment with number ……………………………………. (identification number of the shipment) .
In witness whereof, I sign the present authorization in ………………………. (city) on
……/……/………… (date) .
Signed by: .....................................

Signed by: .....................................

Authorizing Person (Consignee)

Authorized Person

This document needs to be fully completed and a copy of the ID/Passport/NIE of the Authorizing
Person must be shown. It will be returned to the Authorized Person once the data are checked.
For the delivery of the shipment, the Authorized Person must prove its identity by means of its
ID/Passport/NIE.

Personal data provided will be processed by DHL Express Portugal, Lda, , Av. D. João II, nº 51, 4º andar,
1990-085 Parque das Nações - Lisboa, to prove the delivery of the shipment and on the basis of the
consent granted by signing this document. Data will be kept as long as they are necessary for the purpose
for which they have been collected and during the applicable legal provisions. Transfers of data are not
foreseen, except legal obligation. To exercise the rights of access, rectification, deletion, opposition,
limitation or portability, , you must forward a written notification to the attention of DHL, Avenida D. João II,
no. 51, 4º 1990-085 Lisbon. You can file a claim to the CNPD at https://www.cnpd.pt

