批准
DEFERIDO

__________________
/
/

車輛及駕駛員事務廳駕駛執照處
D.L.C. / D.D.A.V.C.

申

請

國

際

駕

駛

執

照

PEDIDO DE LICENÇA INTERNACIONAL DE CONDUÇÃO
澳門駕駛執照編號：

________________________ 有效期至：_______ / _______ / ____________

Carta de condução de Macau

nº.

Válida até

姓： _____________________________________________________________________________________
Apelido

名： _____________________________________________________________________________________
Nome

出生日期： ________ / ________ / ______________

出生地： ________________________________

Data de nascimento

Natural de

身份證明文件類別： ______________________________
Tipo de doc. de identificação

身份證明文件編號： _________________________
No. de doc. de identificação

聯絡電話： ______________________________________
Tel.
 本人 □ 同意 / □ 不同意交通事務局將 □ 中文 / □ 葡文 / □ 英文的通知短訊（SMS）發至本人駕駛員檔案
內登記的本地流動電話號碼。
Concordo □ ou não concordo □ que a DSAT me envie SMS em língua chinesa □ , portuguesa □ ou inglesa □ para o
número de telemóvel que consta do meu processo de condutor.
 本人已知悉以上所填之資料將作為個人駕駛員檔案資料。
Tomei conhecimento de que os meus elementos pessoais ora comunicados, serão inseridos no meu processo de condutor.
注意︰ 辦證時應出示身份證明文件、澳門駕駛執照正本及
清晰影印本各一張，以便核對。

申請人簽名

NOTA : Apresentar original e fotocópia do documento de identificação
e da carta de condução de Macau para verificação.

Assinatura do/a requerente

附件︰ (1) 身份證明文件及澳門駕駛執照影印本。
Anexos

Fotocópia do doc. de ident. e da carta de condução de Macau.

___________________________
/
/ 20

(2) 一吋半彩色（白色背景）近照兩張。
2 fotografias em 1½" coloridas de fundo branco.

內部專用欄 RESERVADO PARA OS SERVIÇOS
□ 簽發 Emissão ----------------------- 澳門幣 300.00
MOP

報告 INFORMAÇÃO
□ 核實個人資料
Confirmação de dados pessoais
□ 核實駕駛執照資料
Confirmação de dados da carta de condução

發給國際駕駛執照編號︰______________

出 納
O tesoureiro,

Passada a lic. int. de cond. nº.

有效期至︰

/

/

Válida até

_______________
/
/

________________
/
/

備註︰
Obs.
收集個人資料聲明
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會用作處理申請的用途。(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、更正或更新存於本局的個人資料。(4) 本局人員在處理申請者的個人資料時，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毁或封存。
Declaração para Prestação de Dados Pessoais
Nos termos da Lei n.º 8/2005 “Lei da Protecção de Dados Pessoais”: (1) Os dados pessoais prestados neste formulário serão utilizados para fins de processamento de pedidos. (2) Por razões
de cumprimento de 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 destes Serviços. (4) Ao tratar dos dados pessoais do requerente, o pessoal destes Serviços toma as devidas medidas de precaução e cumpre o dever de sigilo e de
guarda, até se concluir a finalidade a que se destinavam ou expirar o seu prazo de conservação. Neste caso, os dados serão, nos termos das disposições em vigor, destruídos ou
definitivamente arquivados.

格式 Mod. 043/DLC

規格 Formato A4 12/2016 印行 Imp.

