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SELECIONE UMA DAS OPÇÕES SOBRE SEUS DIREITOS E DADOS PESSOAIS

EU, TITULAR DOS DADOS
PESSOAIS SOU UM:

CANAL DE SOLICITAÇÃO SOBRE DADOS PESSOAIS
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Outros e/ou não sou o titular
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SELECIONE UMA DAS OPÇÕES ENTRE AS SOLICITAÇÕES ABAIXO:

1

Solicitar quais Dados Pessoais a Empresa
tem sobre mim.

5

Solicitar
a
revogação
consentimento.

2

Solicitar a correção/atualização
Dados Pessoais.

dos

6

Solicitar a portabilidade dos meus Dados
Pessoais.

3

Solicitar eliminação/anonimização
meus dados pessoais.

dos

7

Dúvidas sobre a Política de Privacidade.

4

Solicitar a confirmação da existência de
tratamento dos meus dados pessoais.

8

Outra solicitação.
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Precisamos de algumas informações pessoais para processar sua solicitação:
Nome completo:

CPF de
ou residência:
outro documento de identificação:
País

*E-mail:

Telefone: (

)

Todos os Dados solicitados servem, apenas, para proceder com sua solicitação.
*Responderemos sua solicitação no e-mail indicado.

CANAL DE SOLICITAÇÃO SOBRE DADOS PESSOAIS

1

2

3

4

5

Identificação

Solicitação

Dados Pessoais
se funcionário ou exfuncionário

Descrição da
Solicitação

Upload de
documento de
identificação

Precisamos de algumas informações pessoais para processar sua solicitação:
Nome completo:

Data de admissão:

Data de desligamento:

Nº de Matrícula:

Todos os Dados solicitados servem, apenas, para proceder com sua solicitação.
*Responderemossua
sua solicitação
solicitação no
*Responderemos
no e-mail
e-mailindicado.
indicado.
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DESCRIÇÃO DE SUA SOLICITAÇÃO

Descreva sua solicitação de acordo com uma das opções selecionadas na Etapa (2)..
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ANEXAR DOCUMENTO PARA COMPROVAR SUA
IDENTIDADE

Anexe uma cópia do seu ID ou CNH para provar sua identidade na solicitação.
Em caso de ex-funcionário, fazer upload também da anotação contida na carteira de trabalho.
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Pelo envio da presente solicitação, tenho ciência de que os Dados Pessoais coletados servem, exclusivamente, para as Empresas
confirmarem o tratamento dos meus Dados Pessoais e comprovar minha identidade nesta solicitação.
Além disso, estou ciente de que esta solicitação e o pedido contido na descrição serão analisados e receberei o retorno em meu
e-mail sobre a confirmação do envio desta, além do recebimento da resposta em até 15 (quinze) dias corridos, conforme regula a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ou em caso de necessidade de um período maior, serei informado pela Empresa com o
motivo da dilação deste prazo.
Declaro, ainda, que serei informado dos motivos de ter minha solicitação de acesso às informações ou dados não atendida.
Por fim, estou ciente de que este é o canal de solicitação oficial da Empresa para solicitações quanto ao tratamento de Dados
Pessoais, de modo que não responderei ou informarei meus dados ou, ainda, enviarei cópias de documentos em quaisquer
outros meios físicos ou eletrônicos que não seja este canal ou o endereço de e-mail oficial que receberei o retorno da
notificação: encarregado@manfrim.com.br
Recomendamos acompanhar o retorno da confirmação de envio e da resposta em sua caixa de entrada, spam ou lixo
eletrônico do e-mail informado.

ENVIAR SOLICITAÇÃO

Muito obrigado
Responderemos sua solicitação no e-mail indicado.

