FORMULÁRIO DE PEDIDO PARA O EXERCÍCIO DOS DIREITOS
DOS TITULARES DE DADOS
Para que o seu pedido seja executado em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD), preencha o seguinte formulário de inscrição de forma clara e na sua totalidade,
terminando com a assinatura, e envie-o para o seguinte endereço:
EUROFRED, S.A.
N.I.F.: 504375032
Morada: EN10, Km138.100 – Edifício Volvo, 1º Dtº - 2695-671 São João da Talha
Telefone: 21909470810
Correio eletrónico: GDPRPT@eurofred.com
Responderemos ao seu pedido o mais rapidamente possível e no máximo 30 dias após a sua
receção. Podemos entrar em contacto consigo em caso de qualquer falta ou inadequação
relativamente ao seu pedido para esclarecer o mesmo.

1. IDENTIDADE E INFORMAÇÕES DE CONTACTO DA QUESTÃO DOS DADOS
Nome e apelidos:
Documento de
identificação:
Número de telefone:
Endereço para efeitos de
notificação:
Endereço de email:
O seu relacionamento com
a nossa empresa:

(Cliente, parceiro de negócios, candidato a funcionário, exfuncionário, funcionário de uma empresa de terceiros,
acionista, etc.)

2. INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLHA DO DIREITO QUE DEVERÁ UTILIZAR A QUESTÃO DOS
DADOS
(Por favor, assinale a caixa ou caixas perto das frases mais relevantes para o seu pedido)


Solicito informações sobre se a sua empresa trata os meus dados pessoais ou não.



Acredito que os meus dados pessoais são tratados de forma insuficiente ou
imprecisa e solicito a sua retificação. Solicito, por este meio, a retificação dos meus
dados pessoais também junto dos destinatários para os quais os dados foram
transferidos.



Solicito, por este meio, a eliminação e a destruição dos meus dados pessoais
também junto dos destinatários para os quais os dados foram transferidos.



Solicito, por este meio, a limitação do tratamento dos meus dados pessoais.



Solicito, por este meio, receber os meus dados pessoais num formato estruturado,
de uso comum e passível de leitura mecânica para os transmitir a outro responsável
pelo tratamento.



Solicito, por este meio, a oposição ao tratamento dos meus dados pessoais,
inclusive os usados para a elaboração de perfis.



Acredito que os meus dados pessoais são tratados apenas por meios automáticos
pela sua empresa e que as consequências negativas sobre mim surgiram a partir
desta análise. Por este meio, objeto a estas consequências.



Solicito, por este meio, informações adicionais sobre as atividades de tratamento
de dados caso a sua empresa efetue o tratamento dos meus dados.



Solicito informações sobre o propósito de tratar os meus dados pessoais e se os
meus dados estão a ser tratados em conformidade com tal propósito ou não caso a
sua empresa efetue o tratamento dos meus dados pessoais.



Se os meus dados forem transferidos dentro do país ou para o exterior, solicito
informações sobre os terceiros para os quais os meus dados são transferidos.

3. EXPLICAÇÃO SOBRE O PEDIDO
(Por favor, especifique de forma detalhada o seu pedido derivado do RGPD e os dados pessoais
que estão sujeitos ao seu pedido)

4. ANEXOS
(Especifique os documentos com os quais deseja apoiar o seu pedido, caso existam)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....

5. POR FAVOR, ESCOLHA O MÉTODO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECEBER A NOSSA
RESPOSTA AO SEU PEDIDO



Gostaria que a resposta fosse entregue no meu endereço.



Gostaria que a resposta fosse entregue no meu endereço de e-mail.



Gostaria de a receber em mão.

6. DECLARAÇÃO DO REQUERENTE
Este formulário de pedido está elaborado de forma a responder ao seu pedido corretamente e
dentro do período de tempo devido, através da determinação do mesmo. A nossa empresa
reserva-se o direito de solicitar documentação e informações adicionais para identificar o
propósito e a verificação da autorização, para eliminar os riscos legais de partilhar dados ilegais
e injustos e, especialmente, para garantir a privacidade dos seus dados pessoais. Se as
informações que indicou no âmbito do formulário não estiverem corretas ou atualizadas, ou no
caso de um pedido não autorizado, a nossa empresa declina qualquer responsabilidade
decorrente de pedidos relacionados com informações incorretas ou pedidos não autorizados.
Terá toda a responsabilidade no que diz respeito a aplicações ilegais, enganosas ou incorretas.
Dados da pessoa/pessoa que solicita em nome de outra pessoa.
Nome e apelidos:
Data:
Assinatura:

