ANEXO III: FORMULÁRIO DE EXERCÍCIO DE DIREITO

Formulário de demanda de exercício de direito
Data da demanda
Informação sobre o demandante
Sobrenome:
Documento de identidade*
Nome:
Data de nascimento:
<Para anexar ou para baixar>
N° de identificação:
REF_compte_client_
*Anexar também o documento de identidade do responsável legal na demanda referente a um menor ou maior incapaz

Meio de resposta e retorno (marcar apenas uma opção)
adresse@mail.com
☐Utilizo um endereço de
correspondência eletrônica
para enviar e receber
respostas da minha
demanda:
Desejo receber uma resposta por correio postal no endereço «…….»
☐Utilizo outro meio de
comunicação (definir):
Direito(s) exercido(s)
☐Direito de acesso

Dados e tratamentos em questão

Acessar seus dados e poder
obter uma cópia se for
necessário

☐Direito de retificação

Motivos

Ter seus dados corrigidos
quando forem inexatos ou
incompletos.

Documento comprobatório complementar

☐Direito de oposição

Oposição a um tratamento

Opor-se à realização de um
tratamento sem motivo
legítimo ou necessário

Motivos

Tratamentos envolvidos

Motivos

Tratamentos envolvidos

Motivos

Dados em questão

Motivos

Dados em questão

Dados em questão

Retificação a ser feita

Nota: Nos casos em que os dados
sejam necessários à execução de um
contrato, o exercício deste direito
pode levar à ruptura do
relacionamento ou da prestação do
serviço associado

☐Direito à limitação
Manter seus dados, mas não
dar consentimento para que
sejam tratados (sob condições).
Nota: O exercício deste direito pode
levar à ruptura do relacionamento
ou da prestação do serviço
associado

☐Direito de apagar
Apagar seus dados quando não
forem mais necessários (sob
condições)

☐Direito à portabilidade
Receber e transmitir seus dados
em formato estruturado (sob
condições).
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