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FORMULÁRIO DE ACESSO AOS DADOS 
PELO TITULAR DOS DADOS 

 

 
Todos os indivíduos através do Regulamento Geral de Proteção de Dados possuem o “Direito de acesso do titular dos dados” o 
que lhe permite solicitar dados pessoais que possamos ter sobre os mesmos. Isto é conhecido como Solicitação de Acesso aos 
Dados pelo Titular dos Dados ("DSAR"). Um titular de dados é um indivíduo que é o sujeito dos dados pessoais. Se deseja fazer 
uma DSAR, preencha este formulário e devolva-nos por correio ou email. 
 
Se enviar por correio, por favor use o seguinte endereço: 
 

Ao cuidado do: Encarregado de Proteção de Dados 

Nome: Recursos Ideias e Soluções Informáticas, Lda. 

Morada: Rua Bispo Dom Florentino Andrade e Silva, Nº 156 - 4520-145 Santa Maria da Feira, Portugal 

 
Se enviar por email, use o seguinte endereço: rgpd@risi.pt Por favor escreva "DSAR" no campo assunto do email. 

   

1| NOME COMPLETO DO TITULAR DOS DADOS 
2| DATA DE NASCIMENTO DO 

TITULAR DOS DADOS 

  
 

3| ENDEREÇO ATUAL DO TITULAR DOS DADOS 

 

4| NÚMERO DE TELEFONE DO TITULAR DOS DADOS  

NÚMERO DE TELEFONE FIXO NÚMERO DE TELEFONE MÓVEL 

  

5| DETALHES DOS DADOS SOLICITADOS 

 
 

6| Para nos ajudar a procurar as informações de que necessita, informe-nos os dados de que necessita com o máximo de 
detalhes possível (por exemplo, cópias de emails entre <data> e <data>). Se não recebermos informações suficientes 
para localizar os dados solicitados, talvez não possamos atender à sua solicitação. 

 

7| A INFORMAÇÃO SERÁ ENVIADA PARA O TITULAR DOS DADOS OU PARA O SEU REPRESENTANTE? 

Para o titular dos dados 

 

 Para o representante   

Se os dados forem enviados para o representante, as seções 9 e 10 precisam ser preenchidas. 

mailto:rgpd@risi.pt
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FORMULÁRIO DE ACESSO AOS DADOS 
PELO TITULAR DOS DADOS 

 

8| EU CONFIRMO QUE SOU O TITULAR DOS DADOS  

 

Assinatura: ________________________________________________________________________________________ 
  
Nome Completo: ___________________________________________________________________________________ 
 
Data: __/__/____ 
 
Eu incluo uma cópia da minha identidade e documentos de prova de endereço (incluindo um documento de identificação 
emitido pelo governo). 
 

9| (A ser preenchido se a questão 7 for respondida com “Para o representante”) O Titular dos Dados (cujos dados estão a 
ser solicitados) deve dar autorização por escrito para que as informações sejam disponibilizadas para o seu 
representante autorizado. 

 
Eu dou minha autorização para ________________________________________________ (preencha o nome do 
representante autorizado) solicitar acesso aos meus dados pessoais. 
 
Assinatura do Titular dos Dados:_______________________________________________________________________  
 
Nome Completo: ___________________________________________________________________________________  
 

10| (A preencher pelo representante do titular dos dados) Confirmo que sou o representante autorizado do Titular dos 
Dados. 

 
Nome do representante autorizado e endereço para onde os dados pessoais devem ser enviados: 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________________________ 
 
Nome Completo: ___________________________________________________________________________________ 
 
Data: __/__/___ 
 

 

Faremos todos os esforços para processar a solicitação de acesso aos dados pelo titular de dados (“DSAR”) o mais rápido 
possível dentro de 30 dias corridos. No entanto, se tiver alguma dúvida enquanto a sua solicitação estiver a ser processada, 
não hesite em nos contatar neste endereço de e-mail: [email da pessoa responsável pelo encaminhamento de problemas de 
proteção de dados]. 

 
 

 


