
EXERCÍCIO DO DIREITO DE ACESSO 
 

 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

 

Nome/ Denominação social: .............................................................. Direção da Agência/Filial/ 
Serviço, relativamente ao qual se exerce o direito de acesso de dados pessoais. Localizada em 
…………………………………………………………………….. 

.......................................................................   nº    ...........    código postal  .................., na 
localidade de ....................................., concelho de ………….. . 

 

 
DADOS DO TITULAR DE DADOS OU DO SEU 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
Sr./ Sra. .........................................................................................................., maior de idade, 
residente em ........................................................................................., nº........, na localidade de 
..........................................., no concelho de …………………………., portador do bilhete de 
identidade ou cartão de cidadão n.º .........................., contactável pelo endereço de correio 
eletrónico……………………….., vem, por meio do preenchimento do presente formulário 
exercer o direito de acesso dos seus dados pessoais, conforme previsto pelo artigo 15.º do 
Regulamento EU 2016/679, Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

 

REQUERE 

 
Que lhe seja facultado, pelo responsável pelo tratamento de dados, o acesso gratuito, dentro 
do prazo de um mês a contar da receção deste pedido, através de envio para o endereço 
acima referido a seguinte informação (selecionar informação pretendida): 

 
 Cópia dos dados pessoais que são objeto de tratamento. 
 Indicação das categorias de dados tratadas, assim como os fins de tratamento 
correspondentes. 
 Indicação dos destinatários ou categorias de destinatários a quem tenham sido 
comunicados os dados ou serão comunicados no futuro, incluindo, entidades terceiras ou 
organizações internacionais.  
 Informação sobre as medidas adequadas tomadas para salvaguardar direitos e liberdades, 
no âmbito de transferências internacionais de dados para um país terceiro ou para uma 
organização internacional.  
 Informação sobre prazos de conservação previstos, ou, quando não é possível fornecê-los, 
os critérios para a sua determinação.  
 Se existem decisões automatizadas, incluindo a elaboração de perfis, informação sobre a 
logica subjacente, assim como a importância e consequências do tratamento referido.  
 Se os dados pessoais foram ou não recolhidos diretamente junto do titular, e caso não 
tenham sido, informação disponível sobre a origem da recolha.  
 A existência de um direito de solicitar retificação, eliminação, suspensão ou limitação do 
tratamento dos meus dados pessoais ou opor-me ao dito tratamento. 

   O direito de apresentar uma reclamação junto da autoridade de controlo 
 

 
Em……………, a …. de………….. de………….. 

 

 
Assinatura:



INSTRUÇÕES 
 
 
1. Em determinadas situações, o responsável pelo tratamento poderá solicitar que acompanhe 
o seu pedido com uma cópia do seu cartão de cidadão ou documento equivalente que 
confirme a sua identidade e seja reconhecido pela lei nacional. No caso de atuar através de 
representante legal, este deverá identificar-se validamente e fazer prova dos instrumentos de 
representação. 
 
2. A Comissão Nacional de Proteção de Dados não tem os seus dados pessoais e só pode 
fornecer os dados de contacto dos Encarregados de Proteção de Dados que lhe tenham sido 
notificados.  
 
3. O titular dos dados pessoais deverá primeiramente dirige-se à concreta entidade (pública ou 
privada, empresa ou profissional) que, pelo seu conhecimento à data, possui e trata os seus 
dados pessoais. 
 
 


