
FORMULÁRIO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE ACESSO 

EMPRESA: A EMPRESA 

ENDEREÇO: _________________________________ 

 

DADOS DO SUJEITO OU REPRESENTANTE LEGAL  

Sr./Sr.ª..................................................................................,com o CC……………………, 

maior de idade, com domicílio em ................................................................................ n.º........, 
Localidade ........................................... Província .......................................... C.P. ..............., e-

mail ……………..@................................. 

 Em nome próprio ou  em representação de: 

Sr./Sr.ª.................................................................................., com o CC……………………, 

com domicílio em ................................................................................ n.º........, Localidade 
........................................... Província .......................................... C.P. ............... 

 

Por meio do presente documento exerce o seu direito de acesso, em conformidade com o 
previsto no artigo 15 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de abril de 2016, relativo à proteção de pessoas físicas no que respeita ao tratamento 
dos dados pessoais e à livre circulação dos mesmos (RGPD), e 

SOLICITA, 

Que lhe seja concedido o direito de acesso aos dados pessoais de que eu (ou o meu 
representado) seja titular e que constem dos ficheiros da EMPRESA e concretamente, solicito 
o acesso a: 

 Os seguintes dados concretos: 
............................................................................................................... 

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

 Os dados incluídos no ficheiro .......................................................................................... 

 A totalidade dos dados do requerente submetidos a tratamento. 

 

O requerente opta por receber a informação solicitada através do seguinte sistema de consulta 
de ficheiro (Assinalar um ou mais): 

 Visualização em ecrã,  suporte escrito, cópia ou fotocópia remetida por correio, certificado 
ou não,  Telecópia,      E-mail ou outros sistemas de comunicação eletrónica,  Qualquer 



outro sistema que seja adequado à configuração ou implantação substancial do ficheiro ou à 
natureza do tratamento, oferecido pelo responsável. 

A informação facultada pela EMPRESA compreenderá os dados de caráter pessoal do sujeito 
(ou o seu representado) que estão a ser objeto de tratamento, assim como a finalidade do 
tratamento, a categoria de dados tratados, o prazo previsto de conservação, a existência de 
decisões automatizadas, incluindo a criação de perfis, a existência do direito a solicitar ao 
responsável a retificação ou supressão dos dados pessoais ou a limitação do tratamento de 
dados pessoais relativos ao interessado, ou a opor-se ao referido tratamento, se os dados não 
tiverem sido obtidos diretamente do interessado, a informação disponível sobre a origem dos 
referidos dados, assim como as comunicações ou cessões realizadas ou previstas dos 
mesmos incluídas no seu caso, as que foram feitas para países terceiros ou organizações 
internacionais. 

Deverá entregar-se o formulário devidamente preenchido e acompanhado de uma fotocópia do 
CC ou documento equivalente que comprove a identidade do interessado e seja considerado 
legalmente válido. No caso de haver um representante legal, este deverá incluir o CC do 
representante e documento comprovativo da representação do interessado. O presente 
formulário pode remeter-se por correio para o endereço 

…………………………………………………………………… 

Em ............................a.........de...........................de 20...... 

Assinado: 

Sr./Sra. …………………………………………………………………… 


