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Descrição
O Alert Waterloo Region é um serviço que possibilita aos residentes receberem importantes mensagens públicas de 
segurança em casos de grandes emergências, tais como enchentes, eventos climáticos adversos ou apagões de ampla 
difusão. As notificações podem ser enviadas a telefones residenciais, celulares, mensagens de texto*** e e-mail. (**a 
operadora de celular pode cobrar uma taxa padrão para mensagens de texto).
Este serviço notifica apenas endereços dentro da Waterloo Region e, por isso, é necessário que você se inscreva com um endereço 
situado na Waterloo Region. Se o endereço fornecido abaixo estiver fora da Waterloo Region, você não receberá notificações.  
Entregue ou envie pelo correio o formulário preenchido para: The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency 
Management Office, 150 Frederick Street, Kitchener, ON N2G 4J3. Também é possível inscrever-se online em www.alertwr.ca.
Pode levar de duas a quatro semanas para a sua inscrição ser ativada.

Formulário de assinatura do Alert Waterloo Region Alert
Waterloo Region

Suas informações

Nome*   Sobrenome*  

E-mail*   

Seu endereço na Waterloo Region

Endereço 1*   Cidade*  

Código postal*   Tipo* (comercial, residencial)  

Endereço 2   Cidade  

Código postal   Tipo (comercial, residencial)  

Formas para me contatar (preencha pelo menos uma opção)

*Informações obrigatórias 

1) Texto pessoal ( )     -   

2) Texto trabalho ( )     -   

3) Celular trabalho ( )     -   

4) Celular pessoal ( )     -   

5) Telefone trabalho ( )     -    ramal  

6) TTY ( )     -   

7) Telefone residencial ( )     -   

8) E-mail trabalho     

9) E-mail pessoal     

Se for menor de 18 anos de idade, você concorda em ter a autorização de um dos seus pais ou responsável legal para usar este serviço. Estes 
serviços não são recomendados para menores de 13 anos de idade. Se você tiver menos de 13 anos, não se inscreva nem utilize o serviço.

Como são usadas as informações a meu respeito?
As informações que você fornece ao se inscrever são coletadas e usadas para fins compatíveis com o seu uso do serviço da The Regional Municipality 
of Waterloo (“Região”), a Polícia, as Cidades e Vilarejos que compõe a Waterloo Region, e serão usadas para avisar o público em emergências de 
grande porte, em conformidade com a Lei Emergency Management & City Protection Act, 1990, s. 3(1). As informações pessoais coletadas no formulário 
são repassadas para a Região, para a Polícia e Cidades e Vilarejos dentro da Waterloo Region, que também pode enviar alertas através desse Sistema 
tanto a residentes de seu próprio município e, em alguns casos, para pessoas fora dele. Em tais casos, os órgãos terão acesso às informações dos 
indivíduos a quem o alerta seja enviado. As informações podem ser processadas por um provedor de serviço terceirizado pela Região. A coleta de 
informações é feita em conformidade com a Lei Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act e a Lei Ontario Municipal Act, e 
enquadra-se sob a autoridade legal da Lei Emergency Management & City Protection Act.
Dúvidas sobre o manuseio das suas informações pessoais devem ser enviadas para: The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency 
Management Office, 5th Floor, 150 Frederick Street Kitchener, ON N2G 4J3, 519-575-4400, ou para o e-mail emergencymanagement@regionofwaterloo.ca

Assinatura*   Data*  


