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PEDIDO DE EXERCÍCIO DE DIREITOS DA PARTE INTERESSADA 
RESPONSABLE DO TRATAMENTO INTERESSADO* 

Industrias Royal Termic, S.L. 
Direção: Polg. Vicente Antolinos, 
Rua E Parc.43 C.P. 30140 Santomera 
(Murcia). 

Nome e 
sobrenomes: 

 

Nome Comercial: Rointe cartão de 
cidadão**: 

 

CIF/DNI B30537211 E-Mail:  

Por meio deste documento,  exerce o direito indicado, de acordo com as disposições do Regulamento UE 
2016/679, Proteção Geral de Dados (RGPD e LOPD 3/2018. 

* Em caso de exercício de direitos em nome de terceiro devido à menoridade do interessado ou por 
deficiência declarada (da qual deve anexar cópia), indicar o nome do menor ou interessado com deficiência 
e documento de identificação 

** Para comprovar sua identidade  deve anexar uma cópia do seu documento de identidade, pudendo 
INDUSTRIES ROYAL TERMIC, S.L. solicitar mais informações caso tenhamos motivos para duvidar 

INDICA O/OS DIREITO/S QUE VOCÊ DESEJA EXERCER 
 • Direito de acesso aos dados pessoais relacionados a si que INDUSTRIAS 

ROYAL TERMIC, S.L. pode tratar: 

Caso INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. considerar sua solicitação, derivada do processamento dos seus 
dados pessoais, que tipo de informação  deseja receber: 

❑ Dados estão sendo processados que sobre mim 

❑ Os fins para os quais INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. nós processamos os seus dados pessoais 

❑ A origem dos seus dados pessoais (de onde e como INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. os obteve) 

❑ Os destinatários ou categorias de destinatários a quem INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, 

S.L. transmitiu seus dados 

❑ A existência ou não de decisões automatizadas (incluindo perfis) relacionadas aos seus dados 
pessoais e, se aplicável, informações relevantes sobre a lógica subjacente, interesses e consequências 
que este processamento de dados pessoais pode ter para você 

❑ O período de conservação esperado 
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 • Direito de retificação dos seus dados pessoais que INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, 
S.L. podem ter: 
Dados pessoais incorretos que devem ser retificados: 

Dado:_____________________________ Retificação:_______________________________ 
Dado:_____________________________ Retificação:_______________________________ 

Dados pessoais incompletos que devem ser preenchidos ou corrigidos: 

Dado:_____________________________ Correção:_________________________________ 
Dado:_____________________________ Correção:_________________________________ 

• Direito de apagar os seus dados pessoais (ou qualquer ligação a esses dados), gratuitamente e 
o mais tardar um mês depois. Indique o que é apropriado: 

 

❑ Exclusão total de todos os dados. 

❑ Exclusão exclusiva dos seguintes dados: 
 ª_______________________________ 
 ª_______________________________ 

Caso INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. considere o seu pedido, realizará o apagamento sem demora indevida, 
procedendo, se necessário, ao bloqueio dos dados solicitados, comunicando de alguma forma em que seja 
comprovada a sua recepção, e que, após o prazo de prescrição de possíveis responsabilidades ou ações em 
decorrência do processamento de dados, efetua-se a sua eliminação efetiva. 

Se INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. considerar que a exclusão não é aplicável, será lhe comunicada a 

dita resolução, na mesma forma fundamentada e no prazo de um mês 

• Direito de limitar o tratamento dos seus dados pessoais, gratuitamente e o mais tardar no 
prazo de um mês. Indique o que é apropriado: 

❑ Limitar o processamento de todos os dados sobre mim. 

❑ Limitar o tratamento exclusivamente dos seguintes dados, incluindo justificativa *: 
 ª_______________________________ 
 ª_______________________________ 

* Caso a Justificativa seja credenciada por qualquer meio documental, o interessado fica obrigado a anexá-la 
ao presente pedido. 
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 • Direito à portabilidade dos seus dados pessoais que as INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, 
S.L. podem tratar (sempre que tecnicamente possível): 

Solicito às INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. o seguinte: 

❑ Enviar para si os seus dados, fornecidos anteriormente e aqueles derivados diretamente do uso do 
serviço prestado em um formato estruturado, de uso comum e leitura mecânica. 

❑ Transmita diretamente os referidos dados para outro controlador de dados (indique os dados) 

❑ Receba ou transmita a outro controlador de dados exclusivamente os seguintes dados (marque com 
um X quando aplicável): 

Dados sobre os quais o exercício se enquadra Receber Transmitir 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

• Direito de oposição * aos seus dados pessoais que INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. podem 
tratar: 

Solicito INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. o seguinte: 

❑ Oposição ao processamento de todos os dados sobre mim. 

❑ Oposição exclusivamente dos seguintes dados: 

Dado:________________________________ Justificação **:______________________________ 
Dado:________________________________ Justificação **:______________________________ 

*INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. apenas interromperá o processamento de seus dados pessoais quando não 
puder provar razões legítimas que prevalecem sobre seus interesses, direitos e liberdades ou forem motivadas 
por uma reclamação. 

** Caso a Justificativa seja credenciada por qualquer meio documental, o interessado fica obrigado a 

 
anexá-la a este pedido. 

RESPOSTA DAS INDÚSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. AO PEDIDO RECEBIDO 

INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. fornecer-lhe-á sem demora e no prazo de um mês após a recepção do seu 
pedido, informações sobre o seu curso. O prazo poderá ser prorrogado por mais 2 meses em determinados 
casos, como por exemplo pela sua complexidade ou por elevado número de pedidos, sendo informado disso 
no prazo de um mês a contar da data de recepção. 
Se INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L. não considerou a sua solicitação,será notificado de forma fundamentada 
e no prazo indicado de 1 mês 
 Pode sempre registrar uma reclamação junto à autoridade supervisora (AEPD) 

 Firma Solicitante: Em .........................., dia.........de...........................de 20… 

_______________________ 

 


