
EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESTRIÇÃO DE PROCESSAMENTO 

 

 

 

DETALHES DO CONTROLADOR. 

 

Nome / nome da empresaEndereço do Escritório / Serviço 

ao qual se exerce o direito de delimitação :  C/Plaza 
.......................................................................  nº...........  PostcodeCity 
.....................................  Província................................. Comunidade Autónoma 

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

 

 

DETALHES DO TITULAR DOS DADOS OU REPRESENTANTE LEGAL. 

 

Sr. / Sra. ............................................................................................................. , de idade legal, com 
domiciliado na C/Plaza .........................................................................................  nº........ , 
Cidade ...........................................   Província ..........................................   CÓDIGO POSTAL 
............... 

Comunidad Autónoma ............................................ com D.N.I. .........................., com 

endereço de e-mail 

e-mail ........................................... O direito de limitação é exercido por este meio, 

em conformidade com o disposto no artigo 18º do Regulamento Geral de Protecção de 

Dados da UE 2016/679 (GDPR). 

 

PEDIDO 

Para limitar o processamento dos meus dados pessoais, tendo em consideração: Que o 

processamento é ilegal e que eu me oponho à sua eliminação. 

 

Que o controlador não precisa mais dos meus dados pessoais para os fins para os 

quais foram recolhidos, mas eu preciso deles para a formulação, exercício ou 

defesa das minhas reivindicações. 

Que o meu pedido seja atendido nos termos acima expostos no prazo de um mês, e que 

esta limitação seja comunicada a cada um dos destinatários a quem o responsável pelo 

tratamento de dados tenha comunicado os meus dados pessoais. 

 

 

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

 

 

Assinado: 



INSTRUÇÕES 

 

 

 

1. Este formulário deve ser utilizado pela pessoa em causa que deseje solicitar ao 

responsável pelo tratamento que restrinja o tratamento dos seus dados pessoais em 

qualquer uma das seguintes situações: 

 

- O processamento dos seus dados pessoais é ilegal e a pessoa em causa se opõe à 

eliminação dos seus dados pessoais; 

 

O responsável pelo tratamento não precisa mais dos dados pessoais para fins de 

tratamento, mas o titular dos dados precisa deles para a formulação, exercício ou 

defesa de reclamações. 

 

2. Será necessário fornecer uma fotocópia do bilhete de identidade ou documento 

equivalente que acredite a identidade e seja considerado válido na lei, nos casos em 

que o responsável tenha dúvidas quanto à sua identidade. No caso de atuação 

através de representação legal, também deve ser fornecido o documento de 

identidade e o documento que credencie a representação do representante. 

 

3. A Agência Espanhola de Protecção de Dados não tem os seus dados pessoais e só 

pode fornecer os dados de contacto dos Responsáveis de Protecção de Dados das 

entidades obrigadas a nomear um que tenha comunicado a sua nomeação à 

Agência. Pode também fornecer estes dados de contacto para as entidades que 

tenham voluntariamente nomeado um Delegado e o tenham notificado. 

 

4. O proprietário dos dados pessoais em tratamento deve contactar directamente a 

entidade pública ou privada, empresa ou profissional da qual presume ou tem a 

certeza de que detém os dados. 

 

5. Para que a Agência Espanhola de Protecção de Dados possa processar a sua queixa 

caso o seu pedido para exercer o seu direito à limitação do tratamento não tenha sido 

tratado no prazo máximo de um mês, e forneça qualquer um dos seguintes 

documentos: 

 

• a recusa do controlador em restringir o processamento dos dados solicitados. 

 

• uma cópia, carimbada pelo controlador, do modelo de pedido de restrição de 

processamento. 

 

• uma cópia do formulário do pedido de restrição de processamento carimbado pelos 

correios ou uma cópia do recibo para o envio pelo correio registado. 

 

• qualquer outro meio de prova fornecido pelo controlador, do qual se possa deduzir a 

recepção do pedido. 

 


