
PEDIDO DE EXERCÍCIO DE DIREITOS SOBRE OS DADOS PESSOAIS DE CLIENTES 

Secção 1. Identificação 

Nome  

E-mail  

Meio preferencial para contacto ¨ E-mail  ¨ Correio registado  ¨ Outro _________________________ 

Morada atual  

Código postal  Localidade  

Secção 2. Prova de identidade 

Para que possamos confirmar a sua identidade pedimos que nos envie uma cópia de um documento oficial que 
permita a confirmação da identidade. 
Se não for o titular dos dados, deverá remeter adicionalmente documento comprovativo da autorização do titular dos 
dados. 

Secção 3. Selecione o (s) direito (s) que pretende exercer 

¨    Direito de acesso ¨    Direito de limitação 

¨    Direito de retificação ¨    Direito à portabilidade 

¨    Direito de apagamento ¨    Direito de oposição 

Secção 4. Informação adicional 

Nesta secção deve ser indicado o detalhe dos dados para os quais pretende exercer o (s) direito (s) supramencionado (s). 

 

Secção 4. Declaração 

Assinatura  Data  

 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) enumera um conjunto de direitos dos titulares de dados 
pessoais. 
Ÿ Direito de acesso: consulta dos dados pessoais 
Ÿ Direito de retificação: preencher/ alterar os dados pessoais 
Ÿ Direito ao apagamento dos dados ("direito a ser esquecido"): pedir a remoção dos dados pessoais 
Ÿ Direito à limitação do tratamento: restringir o tratamento dos dados pessoais em determinada altura 
Ÿ Direito à portabilidade dos dados: efetuar a transferência dos dados pessoais entre sistemas 
Ÿ Direito de oposição: negar o tratamento dos dados pessoais para efeitos de marketing, pesquisa científica, 

histórica ou estatística 

A FORPORTIL encontra-se comprometida em proteger a segurança dos seus dados pessoais, em conformidade 
com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
Se pretende exercer de alguns dos direitos que lhe se são concedidos enquanto titular dos dados, pedimos que 
preencha o formulário abaixo e o reenvie para a FORPORTIL para o seguinte e-mail: . forportil@forportil.pt
A informação fornecida neste formulário será utilizada apenas para fins de identificação dos dados pessoais que 
solicitar e em resposta ao seu pedido.


