Reservado ao GPDP
Entrada em:

Parecer:

Despacho:

Requerimento
(o direito de acesso a dados efectuado para fins exclusivamente jornalísticos ou de expressão artística ou literária)

Senhora Cooedenadora do GPDP
Nos termos do Nº 3 do Artigo 11º da Lei nº 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais),
solicito o exercício do direito através do GPDP.

Dados do requerente:
Nome:
(Preencha o nome no documento de identificação)
Número e tipo de documento
de identificação:
Morada:
Número de telefone:
E-mail#:
É obigatório submeter a fotocópia do documento de identificação.

Dados da entidade responsável pelo tratamento:
Nome:
Morada:
Pessoa a contactar (se aplicável):
Número de telefone:
E-mail:

Requerimento
□

□

(preenche √ ou X no □):

1. a obter informações sobre
□ 1.1 a confirmação de serem ou não tratados dados que me digam respeito
□ 1.2 as finalidades desse tratamento
□ 1.3 as categorias de dados
□ 1.4 os destinatários ou categorias de destinatários da comunicação dos dados
□ 1.5 a comunicação dos dados sujeitos a tratamento
□ 1.6 informações sobre a origem desses dados
□ 1.7 as razões subjacentes ao tratamento automatizado dos dados
□ 1.8 outros (indicar)：
2. para a rectificação, o apagamento ou o bloqueio dos dados
Descrição:
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Razões do requerimento（utilizar folha anexa se não houver espaços suficientes）:

Outras informações（utilizar folha anexa se não há espaços suficientes）：

#

Dados facultativos.

Tenho conhecimento de que, depois da avaliação do GPDP para garantir a liberdade de expressão
e informação, a liberdade de imprensa e a independência e sigilo profissionais dos jornalistas, o
exercício do direito pode ser limitado.
Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras, e li a Declaração do GPDP sobre
Recolhimento de Dados Pessoais.
Data：

Solicitante (assinatura) :
(conforme o documento de identificação)

Declaração do GPDP sobre Recolhimento de Dados Pessoais
(1) Os dados pessoais recolhidos são tratados com finalidades relativas ao seu requerimento.
(2) Os dados pessoais podem ser comunicados a pessoas e entidades relacionadas no tratamento do seu requerimento.
Também podem ser comunicados às autoridades policial e judicial, para efeitos da acção judicial.
(3) Nos termos do artigo 11º da Lei nº 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais), os titulares dos dados têm direito de
acesso, rectificação e actualização, devendo para tal contactar o responsável do tratamento do GPDP.
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