MINUTA EXERCÍCIO DOS DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS
DADOS DO RESPONSÁVEL DE TRATAMENTO
NOME DA EMPRESA: EMPRESA ÁGUAS DO VIMEIRO, SA (HOTEL GOLF MAR)
NIF 500 095 809
Dados de contacto para exercer os seus direitos: Praia de Porto Novo, 2560-100 Maceira TVD
Email: dpo@hotelgolfmarvimeiro.pt
DADOS DO TITULAR DE DADOS
O/A Sr. / Sr.ª. ................................................................................................................................ vem pelo
presente exercer o seu direito enquanto titular de dados, conforme os artigos 15.º, 16.º, 17.º, 18.º,
19.º, 20.º e 21.º do Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), pelo que solicita que
lhe seja disponibilizado gratuitamente o direito de:
EXERCÍCIO DOS DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS:
DIREITO:

INFORMAÇÃO:

Direito de acesso do titular
dos dados
(Artigo 15.º)
Direito de retificação
(Artigo 16.º)

O titular de dados tem o direito de
aceder aos seus dados pessoais.

Direito ao apagamento dos
dados
(Artigo 17.º)
Direito à limitação do
tratamento
(Artigo 18.º)
Direito de portabilidade dos
dados
(Artigo 20.º)
Direito de oposição
(Artigo 21.º)

O titular tem o direito de obter a
retificação dos dados pessoais
inexatos.
O titular tem o direito de obter o
apagamento dos seus dados pessoais
(«direito a ser esquecido»)
O titular dos dados tem o direito de
obter a limitação do tratamento dos
seus dados.
O titular dos dados tem o direito de
receber os dados pessoais e o direito
de transmitir esses dados a outro
responsável
O titular dos dados tem o direito de
se opor a qualquer momento ao
tratamento dos dados pessoais.

Assinale com uma [x] na
opção pretendida:
Acesso aos dados
[ ]
Retificação dos seus dados
[ ]
Eliminação dos dados
[ ]
Limitação ao tratamento
dos dados
[ ]
Portabilidade dos dados
[ ]

Oposição ao tratamento
dos dados
[ ]

Assinatura do Titular dos Dados:
Data e local:

Envie esta minuta devidamente preenchida e assinada via email para o dpo@hotelgofmarvimeiro.pt

