
FORMULÁRIO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

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 oposição, em conformidade com o 
previsto no artigo 21 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 

 

EXPONHO,  

(Descrever a situação em que se produz o tratamento dos seus dados pessoais e enumerar os 
motivos pelos quais se opõe ao tratamento dos dados do sujeito) 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………… 

Para comprovar a situação descrita, anexo uma cópia dos seguintes documentos:  

(Enumerar os documentos anexados com este requerimento para comprovar a situação que 
descreveu.) 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………… 



SOLICITO,  

Que seja cumprido o meu exercício do direito de oposição nos termos supra e que, no caso de 
a oposição dizer respeito a um tratamento necessário para a satisfação de interesses legítimos 
da EMPRESA, esta deixe de processar os meus dados pessoais, enquanto se verifica possui 
motivos legítimos para o tratamento que prevaleçam sobre os meus interesses, direitos e 
liberdades, ou para a formulação, exercício ou defesa de reclamações.  

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. …………………………………… 

 


