
 
                                                 

 
FORMULÁRIO DE EXERCÍCIO DE DIREITOS  

PELO TITULAR DE DADOS PESSOAIS 
 
1. Em certas condições, pode solicitar acesso a dados pessoais seus, detidos pela 

Ronutex e corrigir informações pessoais imprecisas ou incompletas.  
 

2. Além disso, em algumas circunstâncias, também poderá solicitar que esses dados 
pessoais sejam apagados, retificados, que o seu tratamento seja limitado, que os 
dados lhe sejam fornecidos a si ou a outro prestador de serviços e, ainda, opor-se ao 
seu tratamento. 

 
3. Há situações em que a Ronutex poderá não satisfazer os seus pedidos de proteção 

de dados. Independentemente de um pedido de proteção de dados ser aprovado ou 
rejeitado, a Ronutex responder-lhe-á num período de tempo razoável, conforme 
exigido por lei.  

 
4. O presente formulário permite reunir todas as informações necessárias para que 

possamos responder ao seu pedido e proceder à sua identificação com celeridade. 
 

5. Caso prefira não utilizar o presente formulário certifique-se que quando entrar em 
contacto connosco (por exemplo, via correio eletrónico ou via postal) indica todas 
as informações que solicitamos no presente formulário. 

 
Por favor, dirija quaisquer questões relacionadas com o presente formulário ou o 
tratamento de dados pessoais para protecaodados@ronutex.pt  
 
 
 
 

1. Dados da pessoa que solicita a informação:  
 
Nome completo……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Morada………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Número de telefone…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Data de receção  
Hora de receção  
Recebido por (nome legível)  

mailto:protecaodados@ronutex.pt


 

2. Está a apresentar o pedido de proteção de dados em nome próprio? 
 
SIM Se está a apresentar o pedido de proteção de dados em nome próprio, por favor, 

forneça comprovativo da sua identidade. O referido comprovativo pode ser fornecido, 
por exemplo, mediante cópia de passaporte, carta de condução ou certidão de 
nascimento. Por favor certifique-se de que risca qualquer informação (por exemplo, 
número de segurança social) que não seja necessária para efeitos de identificação. Por 
favor não forneça originais, uma vez que os referidos documentos serão destruídos 
após termos verificado a sua identidade. 

 
NÃO Está a apresentar o pedido de proteção de dados em nome de um terceiro com a sua 

autorização escrita para o fazer? Se sim, a autorização tem que acompanhar o presente 
formulário. Note: sem a referida autorização escrita, a Ronutex não poderá tratar o seu 
pedido.  

 
 
 

3. Dados da pessoa singular a quem respeita o pedido de proteção de dados pessoais (se 
diferente do indicado em 1): 

 
Nome completo …………………………………………………………………..………………………………………………… 
 
Morada…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Número de telefone……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail …………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
 

 
 

4. Por favor descreva em detalhe os dados pessoais a que pretende ter acesso 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 

 
 
 
 
 



5. Pretende a retificação da sua informação pessoal?  

     Se sim, por favor especifique que dado pessoal pretende corrigir e em que sentido deve 
ser efetuada a correção e indique a(s) razão(ões), (se possível, com o fornecimento de 
documentos comprovativos) que justificam, na sua opinião, que os referidos dados estão 
incorretos: 

 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 

 
 

6. Se pretende a eliminação de dados, por favor indique qual a informação pessoal que 
deve ser eliminada e porquê: 

 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 

 
 

7. Se se opõe a que utilizemos os seus dados pessoais, por favor indique os dados pessoais 
específicos e a utilização específica a que se opõe e porquê: 

 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 

 
 

8. Se deseja limitar o tratamento dos seus dados pessoais, indique por favor que dados cujo 
tratamento pretende limitar e porquê: 

 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 



 

9. Caso pretenda solicitar que os seus dados pessoais lhe sejam transmitidos ou a qualquer 
prestador de serviços terceiro (direito à portabilidade de dados), por favor indique de 
que dados pessoais solicita a portabilidade e para quem (morada completa)  

      Nota: os dados serão fornecidos num formato estruturado, de uso corrente e leitura 
automática) 

 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………… 
 

 
 

Declaração 
 
(Nome) ……………………………………………………………………………..…………, declaro que a informação 
fornecida à Ronutex no presente formulário é verdadeira.  
 
Compreendo que é necessário que a Ronutex pretenda confirmar os dados de identificação, 
razão pela qual pode solicitar informação mais detalhada de modo a poder responder ao meu 
pedido de exercício de direitos de titular de dados ou pedido de terceiro em nome do titular 
dos dados. 
 
Li, entendi e aceito a Política de Privacidade 
(http://www.ronutex.pt/conteudos/PoliticaDePrivacidade.pdf) da Ronutex aplicável ao 
tratamento dos meus dados pessoais no contexto do meu pedido.  
 
Compreendo, ainda, que a Ronutex possa cobrar uma taxa razoável pela resposta ao meu 
pedido, atentos os custos administrativos do fornecimento das informações ou da tomada das 
medidas solicitadas, ou, ainda em casos repetitivos ou manifestamente infundados ou 
excessivos, sendo que nestes dois últimos casos fundamentaremos a decisão tomada. 
 
Data ………. / ………. / ………………. 
Assinatura………….………………………………………………………………………… 
 
Por favor envie o formulário preenchido para o email protecaodados@ronutex.pt 

 
 

http://www.ronutex.pt/conteudos/PoliticaDePrivacidade.pdf
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