Formulário para o pedido de acesso a dados pessoais
De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (RGPD), na qualidade de titular
de dados, pode solicitar que a COSEC confirme se possui, trata ou partilha dados pessoais seus;
qual o período de tempo durante o qual os dados pessoais são conservados; a identidade de
qualquer destinatário dos dados pessoais; a lógica do tratamento automático de dados e as
consequências de qualquer definição de perfil; e qualquer outra informação relativa aos seus dados
pessoais. Isto constitui, no âmbito do RGPD um pedido de acesso a dados pessoais.
Para podermos tratar o seu pedido, vamos ter que confirmar a sua identidade e poderemos ter que
solicitar mais informações para podermos localizar os dados pessoais que nos solicita.
Por favor, preencha este formulário e envie-nos ou, em alternativa, entre em contato connosco por
escrito (correio ou email) para exercer o seu direito acesso às informações/dados descritos neste
formulário. Caso queira pode juntar desde já um comprovativo da sua identificação que nos permita
garantir e concluir que estamos a prestar informação ao titular dos dados pessoais e não a qualquer
outro terceiro, para:
COSEC – Companhia de Seguro de Créditos SA
Morada: Avenida da Liberdade nº 249, 6º andar 1250-143 LISBOA
E-mail de contacto para efeitos de privacidade e proteção de dados: privacidade@cosec.pt
Confirmaremos a receção e responderemos ao seu pedido no prazo de um mês contado a partir
da receção do seu pedido, quando possível.
Parte 1: Titular dos Dados
Nome:
Outro nome pelo qual é conhecido que possa ser útil na pesquisa:
Morada:
Código postal:
Telefone:
Email:
Data de Nascimento:
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Formulário para o pedido de acesso a dados pessoais
Parte 2: Pedido de Informação
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 que a COSEC:
 Confirme se processa dados pessoais meus;
 Forneça uma cópia dos meus dados pessoais
 Forneça material explicativo e de apoio sobre o seguinte, conforme detalhado abaixo:
 Finalidades de tratamento;
 Categoria os dados pessoais tratados;
 Destinatários, ou categorias de destinatários dos meus dados pessoais
 Período de conservação previsto dos meus dados pessoais ou, se tal não for possível,
os critérios utilizados para determinar esse período;
 Direitos de retificação ou eliminação, de restringir o tratamento ou de me opor ao
tratamento e de apresentar uma queixa a uma autoridade de proteção de dados;
 Informações sobre a origem dos dados pessoais (se não foram recolhidos pela COSEC)
 Qualquer tomada de decisão automatizada com efeitos legais ou similares, bem como a
lógica envolvida e as consequências do tratamento para mim;
 Quando são transferidos dados pessoais para o estrangeiro, quais as salvaguardas relativas
à transferência.
Eu gostaria que o meu pedido fosse respondido e as informações que estou a solicitar enviadas da
seguinte forma:
 Correio E-mail
Se possível, direcione o pedido (Apólice, Direção, Unidade equipa, indivíduo ou incidente). Por favor
inclua prazos, datas, nomes ou tipos de documentos, qualquer referência, e qualquer outra
informação que permita localizar os dados. Por exemplo, para e-mails, forneça os nomes dos
remetentes e destinatários e as datas aproximadas.

Por favor, continue numa folha separada, se necessário.
Eu,
________, confirmo que as informações fornecidas neste
formulário estão corretas e que sou o titular dos dados cujo nome aparece neste formulário. Tomei
conhecimento de que a COSEC irá confirmar a prova de identidade e que pode ser necessário obter
mais informações para localizar os dados pessoais que eu quero. Tomei conhecimento de que o
meu pedido só ficará validado quando forem recebidas todas as informações adicionais solicitadas
pela COSEC. Também tomei conhecimento que, embora este pedido seja gratuito, se eu solicitar as
mesmas informações novamente ou fizer solicitações infundadas ou excessivas, a COSEC poderá
cobrar uma taxa administrativa razoável para processar o meu pedido.
Assinatura: ____________________________________
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Data: _________________
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