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REQUERIMENTO
TITULARES DE DADOS PESSOAIS
De acordo com o previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal
13.709/2018), o titular dos dados pessoais abaixo identificado, REQUER à PROPEG
COMUNICAÇÃO S/A, o atendimento do pedido descrito no campo específico (Pedido).
Para podermos processar o seu pedido, vamos ter que confirmar a sua identidade,
ou a de seu representante legal e poderemos ter que solicitar mais informações
para auxiliar na elaboração da resposta.
Por favor, preencha este formulário e nos envie pelos canais de contato identificados no
campo Contato PROPEG, para assim exercer os seus direitos descritos neste
formulário.

Dados do Titular Requerente
Nome:
Outro nome pelo qual é
conhecido que possa ser útil na
pesquisa:
CPF:
Telefone:
E-mail:
Data de Nascimento:

Campo 2: Pedido
Para nos ajudar a tratar o seu pedido de maneira rápida e eficiente, forneça o máximo
de detalhes possível sobre as informações desejadas.
Eu pretendo obter da PROPEG:
( ) Confirmação se realiza operações de tratamento de dados pessoais meus;
( ) Fornecimento de uma cópia dos meus dados pessoais, indicando o tipo de
dado e a categoria (dados pessoais gerais ou sensíveis);
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( ) Acesso aos meus dados pessoais tratados, com informações sobre a
finalidade específica do tratamento; forma e duração do tratamento; identificação
do controlador, inclusive dados de contato; informações acerca do uso
compartilhado de dados e a finalidade;
( ) Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados (neste caso, por
favor, detalhe mais abaixo os dados a serem corrigidos/atualizados);
( ) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei 13.709/2018 (neste
caso, por favor, detalhe mais abaixo os dados a serem
anonimizados/bloqueados/eliminados);
( ) Portabilidade dos meus dados pessoais para outro fornecedor1 (neste caso,
por favor, detalhe mais abaixo os dados a serem portados e identifique o
fornecedor que receptará tais dados);
( ) Informação sobre os entes públicos e privados com os quais a PROPEG
realizou uso compartilhado de meus dados pessoais;
( ) Informação sobre a transferência internacional de dados pessoais meus e,
se positiva a resposta, quais as garantias de segurança aos meus dados
pessoais transferidos internacionalmente;
( ) Informação sobre a origem dos dados pessoais tratados, caso não tenham
sido coletados pela própria PROPEG;
( ) Informação sobre a existência de tomada de decisão automatizada que
tenha efeitos sobre algum direito meu, detalhando quais as possíveis
consequências oriundas da decisão automatizada;
( ) Informação sobre os critérios e procedimentos utilizados para a tomada de
decisão automatizada;
( ) Revisão de decisão tomada unicamente com base em tratamento
automatizado de meus dados pessoais, que afetou meus interesses (neste caso,
por favor, detalhe mais abaixo qual foi a decisão automatizada);
( ) Oposição ao tratamento realizado com fundamento em hipótese de dispensa
do meu consentimento, em virtude do descumprimento do disposto na Lei
13.709/2018 (neste caso, por favor, detalhe mais abaixo o evento que você
entende como descumprimento da Lei);
( ) Revogação do meu consentimento fornecido anteriormente (neste caso, por
favor, detalhe mais abaixo para qual operação de tratamento se referia o
consentimento);

1

Neste caso, a PROPEG observará as regras editadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
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( ) Eliminação dos dados pessoais que eram tratados com base no meu
consentimento fornecido anteriormente2 (neste caso, por favor, detalhe mais
abaixo para qual operação de tratamento se referia o consentimento).
Se possível, especifique com mais detalhes o pedido (a exemplo da equipe específica
da PROPEG com a qual esteve em contato prévio, incidente ocorrido).
Por favor inclua, se possível, qualquer referência que permita localizar os dados (por
exemplo, para e-mails, forneça o texto que constou no item “assunto” da mensagem e
as datas aproximadas da troca de mensagens).
Não inclua dados pessoais no campo abaixo.

Eu gostaria que o meu pedido fosse respondido e as informações que solicito enviadas
da seguinte forma:
( ) E-mail
( ) Correspondência física
O titular está ciente da necessidade de comprovação segura da sua identificação, para
que o pedido possa ser processado e, desde já, declara ciência quanto à necessidade
de tratamento dos dados pessoais fornecidos, com a finalidade exclusiva de
atendimento da solicitação.
Confirmaremos a recepção e responderemos ao seu pedido no prazo legal3.
Campo 3: Contato PROPEG
2

Exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 da Lei 13.709/2018.
Lei 13.709/2018, artigos 18 e 19.
Para respostas claras e completas aos pedidos de “confirmação da existência de tratamento” ou “acesso
aos dados pessoais”, o prazo é de 15 (quinze) dias, contados da data do requerimento.
3
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Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
Álvaro Pereira Neto
E-mail privacidade@propeg.com.br
Endereço para correspondências: Avenida Sete de Setembro, n. 2986, Ladeira
da Barra, Salvador/BA, CEP 40130-000
Eu, _____________________________________, confirmo que as informações
fornecidas neste formulário estão corretas e que sou o titular dos dados, ou
representante legal.
Declaro-me ciente de que a PROPEG irá confirmar a prova de identidade e que pode
ser necessário obter mais informações para localizar os dados pessoais que eu
pretendo acessar.
Também me declaro ciente de que, embora este pedido seja gratuito, o exercício
abusivo de direitos se configura como ato ilícito (Código Civil, artigo 187), passível de
indenização.
Data: __/__/____
_________________________________
Assinatura
CPF:
Obs1: Caso este documento seja enviado de forma eletrônica e não assinada a punho, a PROPEG poderá
considerar por assinado este documento pelo endereço de e-mail enviado, após validação preliminar.
Obs2: Os documentos apresentados para confirmação da identidade não serão mantidos arquivados. Para
segurança do titular dos dados e da PROPEG, haverá adoção de procedimento de dupla autenticação para
confirmação da identidade do requerente.
ATENÇÃO: O formulário preenchido será mantido arquivado apenas até o envio da resposta e
confirmação do recebimento da mesma, pelo solicitante. Após isto, será definitivamente excluído.

