
FORMULÁRIO PARA EXERCÍCIO DOS DIREITOS DO 
TITULAR DE DADOS PESSOAIS 

(ao abrigo dos artºs 15º e seguintes do RGPD) 

Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o ttular dos dados pessoais 
poderá exercer os seus direitos descritos na nossa polítca de privacidade. 
 

Para este efeito, deverá preencher o presente formulário com a seguinte informação (* campos 

obrigatórios ): 
 

1.    Dados de identicação * 

Nome completo:  

Número de identicação iscal:   E-mail:  

Data de nascimento (apenas para não nacionais):  

2.    Caracterização do pedido (assinalar com um X) * 

Direito de acesso 

Direito de reticação – expor os termos em que pretende a reticação: 

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”) – fundamentar: 

Direito à limitação do tratamento – fundamentar: 

Direito à portabilidade – indicar a forma e o destnatário da transferência: 

Direito de oposição – indicar o(s) tratamento(s) a que se opõe: 



3.    Procedimento  

a. Presencial: 

Para exercer o(s) seu(s) direito(s), deverá imprimir e entregar presencialmente o presente 
formulário devidamente preenchido e assinado, e apresentar um documento de 
identicação (cartão de cidadão para nacionais, passaporte para não nacionais) de forma 
a permitr a veriicação da sua identdade. 
 

b. Por correio eletrónico: 

Para exercer o(s) seu(s) direito(s), deverá preencher devidamente o presente formulário, 
assiná-lo digitalmente (htp://www.autentcacao.gov.pt/) e enviá-lo por correio eletrónico 
para o email dpo@gng.pt. 

 
 
 

4.    Informações 
 

O Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais constantes do presente formulário é 
a GNG – Comércio de Vestuário SA.  

 
 

Finalidades e fundamentos de tratamento e prazos de conservação dos dados: 
 

A GNG trata os seus dados pessoais constantes no presente formulário exclusivamente para o 
exercício do(s) seu(s) direito(s), conforme pedido formulado no campo 2. O período de tempo 
durante o qual os seus dados pessoais, constantes no presente formulário, são conservados e 
armazenados pela GNG para a presente inalidade de tratamento é de dez anos, contados a 
partr da data de satsfação do pedido formulado. 

 
 
 

5.  Assinatura * 

Assinatura:      

Local:      

Data:      
 
 
 
 

 
(para uso exclusivo dos serviços da GNG) 

 
Nº do pedido: RGPD                        / 20        

 
Conferência da assinatura efetuada por    em  ___ -  ___ - ______ 

(dd-mm-aaaa) 
Nº do cartão de cidadão    válido até  ___ - ___ - ______ 

(dd-mm-aaaa) 
 

Nº do passaporte    válido até  ___ - ___ - ______ 
(dd-mm-aaaa) 

http://www.autenticacao.gov.pt/
mailto:dpo@gng.pt?subject=Exerc%C3%ADcio%20de%20Direitos%20sobre%20Dados%20Pessoais
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