We Solve Great Challenges.

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE
EXCLUSÃO DE DADOS
Você tem o direito de exercer seus direitos de privacidade sob leis de privacidade vigentes, como a Regulação Geral de
Proteção de Dados ("RGPD") da União Europeia, a Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD") do brasil ou a Lei de
Privacidade do Consumidor ("CCPA") da Califórnia.
Faremos o nosso melhor para responder prontamente e em no máximo dentro de 1 (um) mês a contar do seguinte:
•
•

Nosso recebimento de sua solicitação por escrito; ou
Nosso recebimento de quaisquer outras informações que possamos solicitar que você nos forneça para que
possamos atender à sua solicitação, o que quer que ocorra por último.

As informações que você fornece neste formulário serão usadas apenas para as finalidades de identificar os dados
pessoais que você está solicitando que apaguemos e para responder à sua solicitação. Você não tem obrigação de
preencher este formulário para fazer uma solicitação, mas fazer isso facilitará nosso trabalho em responder à sua
solicitação com rapidez.

SEÇÃO 1: DETALHES DA PESSOA QUE ESTÁ SOLICITANDO INFORMAÇÕES
Nome completo:
Endereço:
Número de telefone para contato:
Endereço de e-mail:

SEÇÃO 2: VOCÊ É O TITULAR DOS DADOS?
Marque o círculo adequado e leia as instruções abaixo.
o
o

SIM: Eu sou o titular dos dados. Anexei comprovante da minha identidade (consulte abaixo). (Prossiga para a
Seção 4).
NÃO: Estou agindo em nome do titular de dados. Eu anexei um documento de procuração do titular de dados e
comprovante da identidade do titular e da minha própria identidade (consulte abaixo). (Prossiga para a Seção 3).

Para assegurar que estamos apagando os dados da pessoa correta, exigimos que você nos forneça comprovante de sua
identidade e seu endereço. Envie-nos uma imagem digitalizada uma fotocópia (não envie os originais) de um ou ambos
os seguintes:
1)

Comprovante de identidade:
a. Passaporte, carteira de habilitação com foto, carteira de identidade, certidão de nascimento.
2) Comprovante de endereço
a. Conta de água ou luz, extrato bancário, extrato de cartão de crédito (de no máximo 3 meses); carteira de
motorista atual
Se ainda assim considerarmos que não é possível confirmar a sua identidade, nós nos reservamos o direito de rejeitar
atender à sua solicitação.
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SEÇÃO 3: RAZÃO PARA SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE DADOS
Diante da natureza sensível da exclusão de dados pessoais, há certas disposições das leis de privacidade, como o Artigo
17(1) da RGPD, que exigem que determinadas condições sejam atendidas antes que uma solicitação possa ser analisada.
Informe-nos o motivo pelo qual você deseja que seus dados sejam apagados e anexe documentos comprobatórios.
Marque o círculo que indique a opção adequada:
o
o
o
o
o
o

Você acredita que seus dados pessoais não são mais necessários para as finalidades para as quais foram
coletados originalmente.
Você não concorda mais com nosso processamento dos seus dados pessoais.
Você não concorda com o processamento dos seus dados pessoais, já que esse é seu direito (especificamente,
seu direito segundo o Artigo 21 da RGPD).
Você acredita que seus dados pessoais foram processados de forma não prevista em lei.
Você acredita que estamos sujeitos à obrigação legal da UE ou estado-membro que exige a exclusão dos seus
dados pessoais.
Você é menor de idade, representa alguém menor de idade ou era menor de idade no momento que os dados
foram processados e acredita que seus dados pessoais foram usados para oferecer a você serviços de sociedade
da informação.

SEÇÃO 4: QUAIS INFORMAÇÕES VOCÊ DESEJA QUE APAGUEMOS?
Descreva as informações que você quer que apaguemos. Informe detalhes relevantes que você acredita que serão úteis
para identificarmos as informações. Pode ser útil informar o URL para cada link que você quer que seja removido.

Explique também, caso não esteja bastante claro, por que a página no link trata de você ou a pessoa que você
representa neste formulário.

Observe que, em certos casos, onde a exclusão afete a liberdade de expressão, contrarie uma obrigação legal, atue
contra o interesse público na área da saúde, aja contra o interesse público na área de interesse de pesquisa científica ou
histórica ou proíba a criação de uma defesa legal ou exercício de outras reclamações jurídicas, podemos não conseguir
apagar as informações que você solicitou1. Em tais casos, você será informado imediatamente e explicaremos as razões
detalhadas para tal decisão.
Embora na maioria dos casos nós apaguemos seus dados pessoais mediante solicitação, ainda assim nos reservamos o
direito2 de cobrar uma taxa ou rejeitar atender o seu pedido se for considerado "claramente infundado ou excessivo". No
entanto, faremos o possível para atender à sua solicitação de exclusão de dados pessoais caso ela seja adequada.

1
2

Segundo o Artigo 17(3) da RGPD.
Segundo o Artigo 12(5) da RGPD
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SEÇÃO 5: DECLARAÇÃO
Observe que qualquer tentativa de fraude pode resultar em processos nos tribunais de devida jurisdição.
Através do presente, confirmo que li e entendi os termos deste formulário de acesso de titular de dados e certifico que as
informações neste pedido enviado para a Raven Industries, Inc. são verdadeiras. Entendo que é necessário para a Raven
Industries, Inc. confirmar a identidade da minha pessoa ou da pessoa que represento e que pode ser necessário obter
dados mais detalhados para localizar as informações pessoais corretas.
Assinatura: ………………………………………………………………………………Data: ……………………………………………..
Documentos que precisam ser enviados juntamente este pedido:
•
•
•
•

Comprovante de identidade (consulte a Seção 2)
Comprovante de identidade do titular de dados (se não for a mesma pessoa acima)
Autorização do titular de dados para agir em nome dele (se aplicável)
Justificativa para exclusão dos dados (consulte a Seção 4)

