Formulário / Form

FORMULÁRIO
DE EXERCÍCIO DE DIREITOS
RIGHTS REQUEST FORM
Exmo.(a) Senhor(a),
Dear Sir/Madam,

Na qualidade de «Titular dos Dados Pessoais» tratados pela MCA, informamos que tem o direito de acesso, de
retiﬁcação, ao apagamento, à limitação, de portabilidade, e o direito de se opor ao tratamento dos seus dados
pessoais.
As a «Data Subject» whose data is processed by MCA, we inform you that you have the right of access, to rectiﬁcation, to
erasure, to restriction of processing, to portability of your data, and the right to object to processing of your personal data.

No verso deste formulário encontrará uma breve descrição sobre cada um dos seus direitos.
On the back of this form you will ﬁnd a brief description of each of these rights.

Nos termos do Regulamento Geral da Proteção de Dados, solicito:

Informação sobre o tratamento dos meus dados

Limitação do tratamento

Acesso aos meus dados

Portabilidade dos meus dados

Retiﬁcação dos meus dados

Oposição ao tratamento

Information about the processing of my data

✔

Access to my data

Rectiﬁcation of my data

Restriction of processin
Data portability

Objection to the processing

Apagamento dos meus dados
Delete my data

Descrição do Pedido
Description

dsgv<bfbbfdbfd
bfddfbfbf

Data / Date:

O(A) Titular / The data subject,

dfbfdbfdbfd

fdbbfdfbfbd
Nome e assinatura / Name and signature
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01

02

DIREITO DE ACESSO

DIREITO DE RETIFICAÇÃO

Right of access

Right to rectiﬁcation

Tem o direito de aceder aos seus dados e a várias
informações sobre a sua forma de tratamento.

Tem o direito de solicitar a retiﬁcação dos seus
dados quando estes estejam inexatos,
desatualizados ou incompletos.

You have the right to access your data and to be informed
on how it is being processed.
Art. 15.º RGPD GPDR

You have the right to request the rectiﬁcation of
inaccurate, outdated or incomplete data.
Art. 16.º RGPD GPDR

03

04

DIREITO AO APAGAMENTO

DIREITO À LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO

Right to erasure

Right to restriction of processing

Tem o direito de solicitar o apagamento dos seus
dados em certas circunstâncias.

Em circunstâncias especíﬁcas, este direito permite
“congelar” o tratamento dos seus dados pessoais,
não podendo ser apagados ou transferidos durante
um período de tempo deﬁnido.

You have the right to request the erasure of your data in
certain circumstances.
Art. 17.º RGPD GPDR

In certain circumstances, this right allows you to “freeze”
the processing of your data. For a period of time, the data
may not be erased or transferred.
Art. 18.º RGPD GPDR

05

06

DIREITO DE PORTABILIDADE

DIREITO DE OPOSIÇÃO

Right to data portability

Right to object

Tem o direito de requerer os seus dados pessoais
(se tratados de forma automatizada) num formato
estruturado, bem como o direito de os transmitir a
outro responsável pelo tratamento de dados.

Em circunstâncias especíﬁcas, tem o direito de se
opor ao tratamento dos seus dados, como no caso
de se veriﬁcar uma reutilização dos dados para uma
ﬁnalidade diferente daquela que motivou a sua
recolha inicial.

If your data is being processed through automated
means, you have the right to receive the data in a
structured format, as well as the right to have the data
transmitted directly to another controller.
Art. 20.º RGPD GPDR

In certain circumstances, you have the right to object to
the processing of your data, such as in the case of reusing
the data for a diﬀerent purpose than the one which
motivated the initial collection.
Art. 21.º RGPD GPDR

Caso tenha alguma questão relacionada com os seus dados pessoais, poderá contactar o Encarregado de Proteção de dados
(DPO) da MCA através do endereço de correio eletrónico dpo@mcagrupo.com ou via postal, A/C do DPO, para a morada Rua
João de Oliveira Salgado, n.º 385, 4810 – 015 Guimarães.

If you have any questions related to your personal data, you can contact the Data Protection Oﬃcer (DPO) of MCA through the email address
dpo@mcagrupo.com or by post, ATT: DPO, to the address: Rua João de Oliveira Salgado, no. 385, 4810 - 015 Guimarães, Portugal.
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