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車輛及駕駛員事務廳駕駛執照處 
D.L.C. / D.D.A.V.C. 
  
 
 
 
 
  
姓名： ________________________________________________________________________ 
Nome  

身份證明文件編號：______________________________ 年齡：________________________ 
Nº. de Documento de Identificação Idade 

地址： ________________________________________________________________________ 
Residência 

__________________________________________ 電話： _______________________ 
 Telefone 

澳門駕駛執照編號： ______________________ 教練員准照編號：_____________________ 
Nº. de Carta de Condução de Macau                               Nº. de Licença de Instrutor 

 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. 

 
申請人簽名 

Assinatura do/a requerente 
 
 

______________________________ 
     /           / 

 
附件：  身份證明文件影印本 Fotocópia do Documento de Identificação  
Anexos  澳門駕駛執照影印本 Fotocópia da Carta de Condução de Macau  

 教練員准照影印本 Fotocópia de Licença de Instrutor  
 刑事紀錄證明書 Certificado de registo criminal  
 健康證明書 Atestado Médico-sanitário   

收費 TAXA 
 

收據編號：______________  澳門幣 1,000.00 
Recibo Nº MOP   

職員 
O/A Funcionário, 

 
 

_______________ 
/           / 

 

 

相 片 
FOTOGRAFIA 

駕駛學校校長培訓課程報名表 
Boletim de Inscrição para Formação 

de Directores de Escolas de Condução

收件登記 
Registo de Entrada 

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. 


