Exercício de Direitos ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho
de 27 de abril de 2016, de ora em diante (RGPD)
_______________________________________________________ (nome), _____________(estado
civil),_________________________________________________________________(morada),
_____________________ (cartão de cidadão ou BI), __________________ (contribuinte fiscal), ao abrigo
do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, de ora em
diante (RGPD), venho solicitar o direito de:
 Pedido de Acesso
Neste caso, indique, por favor, de que período(s) deseja cópia dos seus dados:
________________________________________________________________________________________
 Pedido de Retificação
Neste
caso,
indique,
por
favor,
que
dados
pretende
retificar
e
como:
________________________________________________________________________________________
 Pedido de Limitação
Neste caso, indique, por favor, qual o motivo que o leva a exercer este direito:




Contestar a exatidão dos meus dados pessoais
O tratamento dos meus dados é ilícito
A Junta de Freguesia de Areeiro já não necessita dos meus dados pessoais, mas necessito deles para
efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial
 Opus-me ao tratamento de dados nos termos previstos no RGPD
 Pedido de Apagamento
Neste caso, indique, por favor, qual o motivo que o leva a exercer este direito:








Os meus dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou
tratamento
Retirei o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados e não existe outro fundamento
jurídico para o referido tratamento
Opus-me ao tratamento, e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o
tratamento
Os meus dados pessoais foram tratados ilicitamente
Os meus dados pessoais têm de ser apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica
decorrente do direito da União ou de um Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento está
sujeito
Os meus dados pessoais foram recolhidos no contexto da oferta de serviços da sociedade da
informação

 Pedido de Portabilidade
Neste caso, indique, por favor, que dados pretende ver transmitidos e para que entidade deseja que seja
enviada a informação: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



Pedido de Oposição

No caso de um Pedido de Oposição, indique, por favor, quais as finalidades a que se deseja opor:
 Comunicação dos Postos Clínicos
 Comunicações da Junta de Freguesia

Por favor indique o meio para receber o seu pedido:




Para o endereço postal
Para o endereço de correio electrónico: _____________________________________________
Entregue em mão

Data: ____/____/_______

O Titular dos Dados Pessoais

Junta de Freguesia de Areeiro

________________________

_________________________

