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Use este endereço ao enviar por correio postal:
Equipa de Proteção de Dados
Sintética, Limitada
Estação de Correio de Ovar - Apartado 126
3880-909 Ovar
Portugal
Este Formulário de Resposta de Acesso aos Dados é endereçado à pessoa abaixo
identificada como resultado do preenchimento do “Formulário de Acesso aos Dados pelo
Titular dos Dados” registado na nossa empresa sob o número _______________ [número de
Formulário de Acesso aos Dados pelo Titular dos Dados], rececionado via
_________________ [postal, electrónica ou presencial], na data _______________________.
Nome Completo do Titular dos Dados

Data de Nascimento
Titular dos Dados

Endereço atual do Titular dos Dados

Finalidade do processamento

Destinatários ou categorias de destinatários

Período de Retenção

Fonte dos dados (se não foram recolhidos diretamente da pessoa em causa)
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Existem decisões automáticas regulamentadas tomadas

Resposta à Solicitação de Acesso aos Dados pelo Titular dos Dados (“DSAR”)
(no caso de existir alguma pergunta específica)

Razões para não divulgar informações ao titular dos dados
A informação refere-se a um indivíduo ou a indivíduos que não o titular dos dados.

☐

Um pedido semelhante ou idêntico em relação ao mesmo titular de dados foi
previamente cumprido dentro de um período de tempo razoável. Uma vez que não
existe uma alteração significativa nos dados pessoais detidos em relação a esse
assunto, qualquer pedido adicional feito num período de um ano do pedido original ☐
é considerado como um pedido repetido. A Sintética, Limitada normalmente não
fornece cópias dos mesmos dados, nem é obrigada a fornecer cópias de
documentos que já são de domínio público.
Os dados pessoais são mantidos em relação a um titular de dados sob a forma de
☐
uma opinião dada em sigilo ou protegida por leis de direitos de autor.
As informações são consideradas privilegiadas ou confidenciais (por exemplo, uma
☐
comunicação entre um cliente e seu advogado).
A informação é mantida apenas para fins de estatística ou pesquisa, e os
resultados do trabalho estatístico ou pesquisa não são disponibilizados numa forma
☐
que identificam qualquer um dos indivíduos envolvidos.
As finalidades relacionadas com direitos individuais sob a legislação de proteção
de dados: Solicitações feitas sem que a finalidade não seja proteção de dados de
☐
Titular de Dados (pessoas/indivíduos) podem ser rejeitadas.
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Como Titular dos Dados, possui os seguintes direitos:
1. Direito à Transparência das comunicações, das informações e das regras (Artigo 12):
● O Titular dos dados tem o direito a receber comunicações, claras, simples, concisas e
transparentes;
● O Titular dos dados tem o direito a ser informado de quais os seus direitos no RGPD;
● Pode consultar a nossa ferramenta para a conformidade deste direito no nosso website
institucional na opção Política de Privacidade;
2. Direito ao Acesso (Artigos 13 e 14) - Os titulares de dados podem solicitar acesso aos
seus dados pessoais e também informações sobre:
● as finalidades do tratamento;
● categorias de dados pessoais;
● os destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais;
● prazo de conservação dos dados pessoais;
● a existência do direito à retificação/apagamento/limitação do tratamento;
● o direito de apresentar reclamação;
● origem se obtido através de terceiros;
● existência de decisões automatizadas.
3. Direito à Retificação (Artigo 16) - Os titulares dos dados possuem o direito à retificação
de dados:
● pessoais inexatos, ou;
● pessoais incompletos.
4. Direito ao apagamento (Artigo 17) – “Direito a ser esquecido” - O Titular dos dados pode
pedir o seu esquecimento se:
● os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua
recolha ou tratamento;
● o titular retira o seu consentimento;
● o titular opõe-se ao seu tratamento, e não existem interesses legítimos prevalecentes
que justifiquem o tratamento;
● os dados pessoais foram tratados ilicitamente (unlawfully);
● o apagamento é necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica decorrente do
direito da União Europeia ou de um Estado-Membro a que o Responsável pelo
Tratamento esteja sujeito.
5. Direito à limitação do Tratamento (Artigo 18) - O Titular dos Dados pode limitar o
tratamento dos seus dados se:
● contestar a exatidão dos dados pessoais;
● o tratamento for ilícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados e
solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização;
● o responsável pelo tratamento já não precisar dos dados pessoais para fins de
tratamento, mas esses dados sejam requeridos pelo titular para efeitos de declaração,
exercício ou defesa de um direito num processo judicial;
● existir um pedido de apagamento pendente RtbF (Right to be Forgotten).
Nota: Quando se exerce um direito à limitação, os dados pessoais só podem ser objeto de
tratamento com o consentimento do titular dos dados, exceto o da conservação ou para
efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial, de defesa
dos direitos de outra pessoa singular ou coletiva, ou por motivos ponderosos de interesse
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público da união ou de um Estado-Membro.
6. Direito à Portabilidade dos dados (Artigo 20) - O titular dos Dados tem o direito de
receber os seus dados pessoais:
● num formato estruturado de uso corrente e de leitura automática;
● e o direito de transferência direta desses mesmo dados para outro responsável pelo
tratamento.
7. Direito de oposição (Artigo 21) - O titular dos dados tem o direito de se opor ao
tratamento em qualquer momento, sempre que se realize algum dos seguintes
processamentos:
● Marketing Direto (Direct Marketing);
● Processamento baseado em interesse legítimo (interesse público);
● Quando os dados pessoais forem tratados para fins de investigação científica ou histórica
ou para fins estatísticos.
Nota: O responsável pelo tratamento cessa o tratamento dos dados pessoais, a não ser que
apresente razões imperiosas e legítimas para esse tratamento que prevaleçam sobre os
interesses, direitos e liberdades do titular dos dados, ou para efeitos de declaração,
exercício ou defesa de um direito num processo judicial.
8. Direito de não ficar sujeito a decisões individuais automatizadas, incluído definição de
perfis (Artigo 22) – O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma
decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado ou que produza
efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma similar (ex.:
Aprovação de Crédito por uma instituição bancária).
9. Direito de apresentar uma reclamação - se o titular dos dados não estiver satisfeito com o
modo como os seus dados pessoais estão a ser processados pela Sintética, Limitada (ou
terceiros), ou como a sua reclamação foi tratada, o titular dos dados pode apresentar
uma reclamação diretamente à autoridade de controlo (CNPD) e/ou a Equipa de
Proteção de Dados da Sintética, Limitada para o endereço eletrónico
informatica@sintetica.pt ou para o endereço postal abaixo.
Equipa de Proteção de Dados
Sintética, Limitada
Apartado 126
3884-909 Ovar
Portugal

O nome da pessoa que fornece a informação:

Data:
Assinatura:
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Registo do motivo de alteração
Versão 2
__/___/___
Versão 3
___/___/___
Versão 4
___/___/___
Versão 5
___/___/___
Versão 6
___/___/___

Elaborado por: Rute Nunes

Verificado por: Rute Nunes

Data: 15/09/2018

Data: 15/09/2018
Aprovado por: José Nunes
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