
Formulário de pedido de acesso - 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 Be.Great Consulting confirme se possui e/ou trata dos seus dados, 

bem como qualquer outra informação relativa aos seus dados pessoais. Isto constitui, no âmbito 

do RGPD um pedido de acesso a dados pessoais. 

Para podermos tratar do 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. 

 

Identificação do Titular: 

Nome: ______________________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________ 

 

Tipo de pedido: 

❑ Acesso a dados pessoais 

❑ 
Retificação dos dados pessoais 
 

❑ 
Eliminação de dados pessoais nos termos da lei aplicável 

❑ 
Cancelamento de Newsletters / Campanhas 

❑ Cancelamento de subscrição de alertas de emprego 

 

O pedido é originado por: 

❑ Colaborador da Be.Great Consulting 

❑ Antigo Colaborador da Be.Great Consulting 



❑ Cliente da Be.Great Consulting 

❑ Fornecedor da Be.Great Consulting 

❑ Candidato da Be.Great Consulting 

❑ Outros 

 

Dados para contato: 

Be.Great Consulting, Lda. 

Morada: Av. Duque Dávila 64, 2ºA 1050-83 Lisboa 

E-mail de contacto para efeitos de privacidade e proteção de dados: privacidade@begreat-

consulting.com 

 

Dados para contato: 

Eu gostaria que o meu pedido fosse respondido e as informações que estou a solicitar enviadas 

da seguinte forma: 

❑ 
E-mail ❑ 

Correio 

 

 

Consentimento: 

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 Be.Great Consulting irá confirmar a prova de 

identidade e poderá solicitar mais informações para localizar os meus dados pessoais. Tomei 

conhecimento de que o meu pedido só ficará validado quando forem recebidas todas as 

informações adicionais solicitadas pela Be.Great Consulting. Também tomei conhecimento que, 

embora este pedido seja gratuito, se eu solicitar as mesmas informações novamente ou fizer 

solicitações infundadas ou excessivas, a Be.Great Consulting poderá cobrar uma taxa 

administrativa razoável para processar o meu pedido. 

 

Assinatura: ________________________________________ 

Data: _________________ 


