
FORMULÁRIO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIMITAÇÃO DO 
TRATAMENTO 

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. ............... 

 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 limitação do tratamento, em 
conformidade com o previsto no artigo 17 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, 

1. Que A EMPRESA proceda à limitação do tratamento dos dados pessoais do sujeito (ou do 
seu representado) pelo seguinte motivo: 

 O sujeito impugna a exatidão dos dados pessoais e solicita o bloqueio dos mesmos até que A 
EMPRESA verifique a exatidão dos mesmos.  

 O sujeito considera que o tratamento é ilícito e solicita a limitação da sua utilização. 

 O responsável já não necessita dos dados pessoais para os fins do tratamento, mas o sujeito 
precisa dos mesmos para a formulação, o exercício ou a defesa contra reclamações.  

 O sujeito opôs-se ao tratamento nos termos do artigo 21 do RGPD, alínea 1, enquanto se 
verifica se os motivos legítimos do responsável prevalecem sobre os do interessado.  

Que, tanto no caso de aceitação ou negação do exercício de supressão, A EMPRESA me 
remeta a resolução por escrito, no prazo de um mês, por meio de: 

 Correio Postal, para o endereço postal  

……………………………………………………………………….. 

 E-mail, para o endereço 



…………………………………………………………………………… 

2. Que se os dados suprimidos tiverem sido anteriormente comunicados ou cedidos, A 
EMPRESA notifique a limitação do tratamento efetuada a quem se tenham comunicado, 
conforme estipulado no artigo 19 do RGPD. 

3. Que o sujeito seja informado pela EMPRESA antes do levantamento dessa limitação. 

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. …………………………………………………………………… 

 


