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Formulário  
Listas Telefónicas e Serviços Informativos Vodafone 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Dados do Assinante Vodafone 

                              
Nº de Conta Vodafone (opcional)                              

                                         
Nome                                    

                                         

                                         
Morada                                    

                                         

Código Postal     -    

NIF          

Tipo de contrato Móvel  Fixo  Fax  
 

Se fixo, qual a morada  

de instalação 

                                   

                                   

 

Os dados a divulgar serão os dados de faturação constantes do contrato celebrado com a Vodafone. 

NIF          

Serviços Informativos / Listas 

Selecionar os Serviços Informativos / Listas em que pretende figurar 

 

Serviço Informativo da Vodafone (1891)  Listas do Prestador de Serviço Universal    

Serviço Informativo do Prestador Serviço Universal (118)   Listas e Serviços Informativos de Terceiros  

 

Caso o Cliente dê autorização para figurar em qualquer uma das opções acima, passará a constar do Serviço Informativo da 
Vodafone 1891. Em caso de não preenchimento, não haverá divulgação dos dados. 

 

 

                    

Números de Telefone 

Preencher os dados que deverão figurar nas Listas e Serviços Informativos 

Telefones Móveis 

Nº de Telefone Vodafone            Nº de Telefone Vodafone          

Nº de Telefone Vodafone            Nº de Telefone Vodafone          
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1891 – Este serviço informativo permite obter um número de telefone Vodafone e/ou morada através do nome do assinante ou 
saber o nome do titular de um número de telefone Vodafone.   

Os Serviços Informativos têm fins meramente informativos e permitem obter informação, por telefone, do número de telefone 

e morada dos assinantes de serviços móveis e fixos. 

As Listas de Assinantes, divulgadas em suporte de papel e/ou em formato eletrónico, permitem a pesquisa alfabética por 

região do número de telefone e morada dos assinantes de serviços telefónicos que tenham autorizado a inclusão dos seus 
dados e, quando aplicável, do sector de atividade.  

É garantida ao Cliente a possibilidade de verificar, corrigir, alterar ou retirar os dados incluídos nas listas e serviços informativos, 
devendo o Cliente, para o efeito, notificar por escrito, a Vodafone. 

 

Autorizo que os meus dados sejam transmitidos aos prestadores dos serviços informativos e/ou de listas telefónicas 
selecionados neste formulário e que sejam divulgados por estes prestadores nos respetivos serviços. Reconheço e aceito que a 
Vodafone não é responsável pela segurança destes dados após a sua transmissão a terceiros.  

 
 
Assinatura:________________________________________________________ Data:____/____/____ 

 

 

 

Telefones Fixos 

Nº de Telefone Vodafone            Nº de Telefone Vodafone          

Nº de Telefone Vodafone            Nº de Telefone Vodafone          

         

 

 

 

                  

 

 

            

 

Para serviço de Voz fixa será enviada toda a numeração associada a cada acesso fixo contratado. 
Caso existam gamas na numeração do serviço fixo, será enviado apenas o número geral (cabeça de busca). 
Para inclusão de designação comercial nas Listas de Assinantes dos prestadores de listas e serviços informativos, o Cliente deverá 
contactar o respetivo prestador. 
 
 

 

Outras Autorizações 

 

Se pretende, para além do nome e número de telefone, disponibilizar o seu código postal e/ou morada nos Serviços Informativos / Listas 
telefónicas escolhidos anteriormente, assinale uma das hipóteses seguintes: 

 

Código Postal    Morada                      

 

Autoriza a disponibilização dos seus dados pessoais constantes dos serviços informativos cuja pesquisa não tenha por base o nome, mas 
sim o número de telefone e/ou morada: 

 

Sim    Não                      

Outras Autorizações 


