APENAS PARA
USO INTERNO

Formulário de Pedido de Acesso do Titular

Nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), tem o direito de
aceder aos seus dados pessoais detidos por empresas integradas no Grupo BMI que atuam
como responsáveis pelo tratamento dos dados (ou seja, que tomam decisões sobre porquê e
como os seus dados pessoais são tratados). Se pretender obter esta informação, deverá
submeter este formulário e comprovativos da sua identidade por e-mail para
dsar@bmigroup.com ou para a sua equipa local de RH se for colaborador atual.
Por norma, contamos responder ao seu pedido no prazo de um mês após a receção de um
formulário completamente preenchido, de um comprovativo de identidade e de qualquer
informação que lhe tenhamos pedido para esclarecer o seu pedido. No entanto, se o pedido
que apresentar for complexo, podemos prorrogar esse período e responder no prazo de três
meses. Iremos informá-lo se tivermos que prorrogar o prazo.
Nome do Requerente (Titular dos Dados) e Informações de Contacto
As informações que fornecer neste formulário serão usadas por nós apenas para o identificar a
si e aos dados pessoais que está a pedir para aceder, e para responder ao seu pedido.

Apelido
Nome(s)
próprio(s)
Data de
nascimento
Morada

E-mail
Número de
telefone

Ligação com o Grupo BMI
Assinale em baixo a caixa que se aplica a si e preencha as informações solicitadas.
Colaborador
atual

Indique o nome do seu empregador

Antigo
colaborador

Indique o nome do antigo empregador

Cliente

Indique os números de conta de cliente (se souber) ou confirme o nome
de empresas fornecedoras

Outro

Agradecemos que indique a ligação

Informação Solicitada
Para nos ajudar a processar o seu pedido, indique na caixa em baixo informações o mais
detalhadas possível sobre os dados pessoais que está pedir para aceder. Por exemplo, se é
um colaborador atual ou antigo, pode estar a pedir para aceder a dados pessoais relativos a
um evento específico, como registos de promoções ou de formação, ou se for um cliente pode
querer aceder a informação relativa ao seu histórico de compras. Outras informações que nos
ajudarão a realizar a pesquisa podem ser referências a intervalos de datas e ao tipo de
documentos que gostaria de pesquisar.
Iremos contactá-lo para obter informações adicionais se o âmbito do seu pedido não for claro
ou se não nos disponibilizar informações suficientes para que possamos realizar uma
pesquisa.

Apelido
Nome(s)
próprio(s)
Data de
nascimento
Morada

E-mail
Número de
telefone
Deverá ter presente que o RGPD reconhece que os pedidos de acesso do titular podem afetar
negativamente os direitos de terceiros, como pessoas cujos dados pessoais se encontram na
nossa posse e os segredos comerciais de uma empresa. Quando respondermos ao seu
pedido, iremos fazê-lo de forma a não afetar negativamente esses direitos. Isto significa que
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lhe disponibilizaremos extratos de informações que incluem os seus dados pessoais ou
redigiremos documentos, conforme apropriado.

Comprovativo de Identidade do Titular dos Dados
Pedimos um comprovativo da sua identidade antes de podermos responder ao pedido de
acesso. Para nos ajudar a verificar a sua identidade, tem de nos facultar elementos de
identificação onde conste claramente o seu nome, data de nascimento e morada atual.
Reservamo-nos o direito de recusar o seu pedido se não pudermos identificá-lo.
Aceitaremos uma fotocópia ou uma imagem digitalizada de um dos seguintes comprovativos
de identidade: passaporte ou documento de identificação com fotografia, como uma carta de
condução ou cartão de identidade nacional. Se tiver alterado o seu nome, deverá apresentar
os documentos relevantes que comprovem a alteração. Deverá juntar também uma cópia de
um extrato bancário ou de cartão de crédito ou uma fatura de um serviço público que mostre a
sua morada atual e com data nos últimos três meses.
Se não tiver disponível nenhuma destas formas de identificação, agradecemos que nos
contacte através do endereço dsar@bmigroup.com para obter indicações sobre outras formas
de identificação aceitáveis.
Assinatura e Confirmação
Confirmo que a informação disponibilizada neste formulário é correta e que sou a pessoa cujo
nome consta deste formulário.
Compreendo que o Grupo BMI pode ter de me contactar novamente para obter informações
adicionais e que o meu pedido não será válido até o Grupo BMI ter recebido todas as
informações solicitadas para processar o pedido.

__________________________________
Assinatura
__________________________________
Data
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