FORMULÁRIO DE EXERCÍCIO DE DIREITOS
DO TITULAR DE DADOS
De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), o titular de dados
pessoais possui direitos tais como:
confirmação da existência de tratamento e suas finalidades;
acesso a dados pessoais coletados, utilizados ou armazenados;
correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos, exceto quando considerados indispensáveis
para o cumprimento de contrato, obrigação legal ou outra situação previamente aplicável à relação mantida com a entidade;
portabilidade dos dados a terceiros;
eliminação dos dados pessoais tratados com base em consentimento;
informação sobre entidades públicas e privadas com as quais a entidade realiza compartilhamento;
revogação do consentimento, mediante procedimento próprio.

Assim, através do presente formulário, você poderá encaminhar a sua solicitação à PRhosper,
que atenderá à solicitação em até 30 dias.
DADOS DO TITULAR
NOME COMPLETO

CPF

MATRÍCULA

DATA DE NASCIMENTO

ASSINATURA

REPRESENTANTE/RESPONSÁVEL LEGAL
O comprovante de representação/responsabilidade legal deve ser encaminhado juntamente com este
formulário.
CPF

NOME COMPLETO

ASSINATURA

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B 1º Andar
CEP 05804-902 - Jd. São Luiz - São Paulo - SP

(11) 3741-7189

rhodia.prhosper@solvay.com

www.prhosper.com.br

RELAÇÃO QUE O TITULAR MANTÉM COM A PHROSPER
Participante

Assistido

Beneficiário

Colaborador ou Ex-colaborador

SOLICITAÇÃO
Confirmação da existência de tratamento e suas finalidades
Acesso a dados pessoais coletados, utilizados ou armazenados
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos
Portabilidade dos dados a terceiros
Eliminação dos dados pessoais tratados com base em consentimento
Informação sobre entidades públicas e privadas com as quais a entidade realiza compartilhamento
Revogação do consentimento, mediante procedimento próprio

Informações adicionais poderão ser solicitadas para confirmação da identidade do solicitante.

ASSINATURA DO TITULAR

A PRhosper providenciará o seu atendimento em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
deste formulário devidamente preenchido e assinado.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B 1º Andar
CEP 05804-902 - Jd. São Luiz - São Paulo - SP

(11) 3741-7189

rhodia.prhosper@solvay.com

www.prhosper.com.br

