
Formulário de pedido de acesso do titular

Forneça as seguintes informações no âmbito do seu pedido. Este formulário não é 
obrigatório, mas irá ajudar a Katun a responder com rapidez e precisão ao seu pedido.
Para obter mais informações sobre os seus direitos de proteção de dados, consulte o 
nosso Aviso de Privacidade.

Preencha as informações solicitadas abaixo e devolva o formulário por correio ou e-mail para o 
Responsável pela Proteção de Dados:

Laurie Young 
c/o Katun Corporation 
10951 Bush Lake Road 
Bloomington, Minnesota, 55438 USA

Ou e-mail: Laurie.young@katun.com

1. Dados do requerente

Título:_____________________________________________________________________________________________

Apelido: ___________________________________________________________________________________________

Nome: ____________________________________________________________________________________________

Morada: ___________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

Número de telefone: _______________________________________________________________________________

Endereço de e-mail: ________________________________________________________________________________

Relação com a Katun: ______________________________________________________________________________

2. O seu pedido

Explique-nos por que motivo está a solicitar as informações.  
Geralmente, conseguimos responder de uma forma mais célere quando são fornecidos mais pormenores:

Intervalo de datas para o pedido de informações: (Tenha em atenção que apenas guardamos registos durante o período de tempo 
máximo permitido por lei)

________________________________________________________________________
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3. Prova de identidade

A Katun só irá divulgar informações sobre a pessoa que solicita as informações à pessoa designada no 
pedido ou ao respetivo representante autorizado. Por conseguinte, a Katun irá necessitar de uma prova 
de identidade da pessoa designada no pedido, bem como de uma prova de autorização e identidade de 
qualquer representante. 

Envie uma fotocópia de um documento de identificação emitido pelo governo, que contenha uma 
fotografia e assinatura, juntamente com este formulário para o Responsável pela Proteção de Dados. Se 
tiver algum problema em fornecer a documentação mencionada, contacte o Responsável pela Proteção 
de Dados a fim de discutir alternativas.

A Katun irá entrar em contacto consigo o mais brevemente possível caso os documentos de identidade 
fornecidos não satisfaçam os critérios da Katun.

4. Correção e eliminação de informações 

Se pretender solicitar à Katun para corrigir ou eliminar qualquer informação após a nossa resposta ao seu 
pedido, deverá contactar o Responsável pela Proteção de Dados. 

Declaração

Eu, ___________________________, sou o titular designado dos dados acima ou o respetivo representante 
autorizado e venho por este meio solicitar, ao abrigo das disposições do Artigo 15 do Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados da UE, que a Katun me forneça cópias de quaisquer dados pessoais, conforme 
descrito na Secção 1.

Confirmo que incluí, no presente pedido, a prova de identidade relevante. 

Nome: ___________________________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________________________________________

Data:_______________________________________________________________________________ (dia, mês, ano)
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