
FORMULÁRIO 

PEDIDO PARA O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS 

 

Caso pretenda exercer um dos seus direitos previstos no Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD) e também no Ponto 3 da “Política de Privacidade e de 
Cookies” da U-Qualify, disponível em https://www.u-qualify.pt/politica-de-privacidade, 
poderá utilizar-se do  seguinte formulário ou fazer o seu próprio pedido, de forma integral 
e clara, assinar e enviar, em qualquer dos casos, para o endereço eletrónico: rgpd@u-
qualify.pt, a partir do mesmo endereço eletrónico que utilizou no momento do seu pedido 
de informações e/ou da sua inscrição em qualquer dos webinars, workshops, cursos, 
shots de conhecimento e/ou outras formações presenciais ou on-line, bootcamps, talks, 
sharing moments, e/ou simplesmente, para recebimento de nossa newsletter. Deverá 
colocar no campo “Assunto” do email a enviar: “Exercício de direitos do titular de dados”. 

O seu pedido será respondido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após sua receção. 

 

FORMULÁRIO 

 

À U-WORLD QUALIFY – EMPOWER YOUR KNOWLEDGE, LDA 

NIPC n.º 516073818 

Enviado apenas para o correio eletrónico: rgpd@u-qualify.pt 

 

1. IDENTIDADE E INFORMAÇÕES DE CONTACTO DO TITULAR DOS DADOS  

Nome e apelido*: 

Documento de identificação (indicar à frente do número, o tipo do documento Cartão 
de Cidadão, Bilhete de Identidade, Carta de Condução, Passaporte, etc.) *:  

Número de telefone/telemóvel*: 

Endereço completo para efeitos de notificação*: 

Endereço de email*: 

* As informações acima deverão ser obrigatoriamente fornecidas pelo Titular dos Dados, 
requerente do pedido. 

 

2.  INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLHA DO DIREITO QUE DEVERÁ UTILIZAR 
A QUESTÃO DOS DADOS (Assinalar qual a situação que melhor se aplica ao seu 
pedido) 
 

(    )  Solicito informações sobre se a sua empresa trata os meus dados pessoais ou 
não. 



(   ) Acredito que os meus dados pessoais são tratados de forma insuficiente ou 
imprecisa e solicito a sua retificação e, se for o caso, solicito, também, a retificação dos 
meus dados pessoais também junto dos destinatários para os quais os dados foram 
transferidos. 

(    ) Solicito a eliminação e a destruição dos meus dados pessoais, inclusive junto dos 
eventuais destinatários para os quais os dados foram transferidos. 

(    ) Solicito a limitação do tratamento dos meus dados pessoais. 

(    ) Solicito receber os meus dados pessoais num formato digital, de uso comum, para 
os transmitir a outro responsável pelo tratamento ou, se possível, solicito a transmissão 
direta dos meus dados para outra entidade a seguir indicada no campo 3 abaixo 
“Explicação e Observações sobre o Pedido”.  

(      ) Oponho-me ao tratamento dos meus dados pessoais, incluindo a minha imagem 
e voz eventualmente captados para a elaboração de perfis. 

(   ) Oponho-me ao tratamento dos meus dados pessoais para efeito de envio de 
comunicações de marketing da U-Qualify. 

(     ) Oponho-me ao tratamento da minha imagem para  efeito de envio de comunicações 
de marketing da U-Qualify. 

(     ) Solicito informações sobre o propósito de tratar os meus dados pessoais, incluindo 
a minha imagem e voz eventualmente capturados, e se os meus dados estão a ser 
tratados em conformidade com tal propósito ou não caso a sua empresa efetue o 
tratamento dos meus dados pessoais. 

(     )  Se os meus dados forem transferidos dentro do país ou para o exterior, solicito 
informações sobre os terceiros para os quais os meus dados são transferidos. 

(       ) Outra (especificar outra situação, caso nenhuma das anteriores lhe seja aplicável)  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. EXPLICAÇÃO E OBSERVAÇÕES SOBRE O PEDIDO 
 

(Explique, de forma detalhada, fazendo as observações que entender pertinentes, de 
forma a fundamentar o seu pedido formulado nos termos do RGPD, especificando 
quais os dados pessoais que são objeto do seu pedido).  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 



4. ANEXOS 
 

(Indique, se for o caso, os documentos que apoiam o seu pedido e que são enviados 
como anexos) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. INDIQUE O MÉTODO DE NOTIFICAÇÃO DE SUA PREFERÊNCIA PARA 
RECEBER A NOSSA RESPOSTA AO SEU PEDIDO 
 

(     ) A resposta deverá ser entregue por correio convencional para o meu endereço*. 

*Verifique se indicou no Campo 1 deste Formulário, a sua morada completa com o Código 
Postal. No caso de o endereço se encontrar incompleto, a resposta ao seu pedido será enviada 
para o seu endereço eletrónico. 

(     ) A resposta deverá ser enviada para o meu endereço eletrónico (email). 

 

6. DECLARAÇÃO DO REQUERENTE 
 

Declaro estar ciente e aceito que este formulário de pedido de exercício de direito que 
se encontra assegurado no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD) está elaborado de forma a viabilizar a resposta, pela U-WORLD QUALIFY – 
EMPOWER YOUR KNOWLEDGE, LDA. ao meu pedido nos termos acima e dentro do 
período de tempo devido, bem como do facto de que a U-WORLD QUALIFY – 
EMPOWER YOUR KNOWLEDGE, LDA. reserva-se o direito de solicitar eventuais 
documentação e informações adicionais para identificar e analisar o propósito do meu 
pedido, de acordo com a autorização por mim concedida, bem como para eliminar os 
eventuais riscos de partilhar dados não autorizados e, especialmente, para garantir a 
privacidade dos meus dados pessoais. Declaro ainda assumir total responsabilidade 
pelas informações por mim prestadas no âmbito deste formulário, bem como pela  
autoria do presente pedido e de eventual pedido não autorizado enviados, a partir do 
mesmo endereço eletrónico por mim fornecido no momento* (  ) do meu pedido de 
informações; (   ) da minha inscrição no webinar, workshop, curso, shot de conhecimento 
e/ou outras formações presenciais ou on-line, bootcamps, talks, sharing moments; (   ) 
para recebimento de newsletter e/ou de qualquer outra inteiração com o website. 

* Assinalar a sua situação. 

Dados do titular dos dados e/ou da pessoa que legalmente o representa: 

Nome e apelidos: 

Data: 

Assinatura: 


