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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO, ACESSO E CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº. 13.709/18, confere vários direitos aos titulares 
de dados pessoais, dentre eles o de obter do controlador, mediante requisição, a correção de 
dados inexatos, incompletos, desatualizados, confirmação da existência e acesso dos dados 
pessoais, em formato simplificado ou completo, que indique a origem dos dados ou a 
inexistência de registro, a finalidade do tratamento e os critérios de registro (artigos 18 e 19 da 
Lei nº.13.709/18) . Também garante o direito de obter do controlador, mediante requisição, a 
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade ao disposto na referida lei. 

Para atender a sua solicitação precisamos nos assegurar de que você é realmente o titular dos 
dados. Por isso, pedimos que preencha os campos abaixo, para que possamos identificá-lo, 
lembrando que essas informações serão utilizadas com a finalidade de responder à sua 
solicitação. 

Nome Completo: 

Endereço: 

Fone:                                              e-mail: 

  Você é o titular dos dados? 

(  ) Sim. Envie-nos cópia digitalizada do seu CPF e RG, neste mesmo e-mail. (prova de identidade) 

(  ) Não, sou representante legal. Envie-nos procuração, cópia dos documentos de identidade do 
representante e do titular e comprovante de residência do procurador e do titular. 

Informe seu pedido: 

(  ) Quero confirmar a existência de tratamento de dados pessoais. 

(  ) Quero obter acesso aos meus dados. 

(  ) Quero corrigir o seguinte dado _____________________________________ 

(   ) Quero eliminar os dados. 

Nosso prazo de resposta é de 15 dias, contados do momento da confirmação de sua identidade. 
Todo o procedimento é gratuito. 

Confirmo que li e entendi os termos deste formulário e certifico que são verdadeiras as 
informações aqui prestadas. 

 

Data:                                                                                      Assinatura: 

 


