
FORMULÁRIO PARA EXERCÍCIO DOS DIREITOS DO 

TITULAR DE DADOS PESSOAIS 

(ao abrigo dos artºs 15º e seguintes do RGPD) 

 

Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) o titular dos dados pessoais 

poderá exercer os seus direitos descritos em https://www.ucp.pt/pt-pt/direitos-do-titular-dos-

dados. 

Para o efeito deverá preencher o presente formulário com a seguinte informação (*obrigatório): 

1. Dados de identificação * 

Nome completo: __________________________________________________________ 

Número de identificação fiscal: __________________ E-mail: _____________________ 

Número de aluno/docente/colaborador (quando aplicável e de forma a facilitar a 

identificação do titular nos repositórios da UCP): ________________________________ 

Data de nascimento (apenas para não nacionais): ________________________________ 

Nacionalidade: ____________________________________________________________ 

2. Caracterização do pedido (indicar com um x) * 

Direito de acesso 

Direito de retificação (expor os termos em que pretende a retificação): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”) – (fundamentar): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Direito à limitação do tratamento – fundamentar: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Direito à portabilidade – indicar a forma e o destinatário da transferência: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Direito de oposição – indicar o(s) tratamento(s) a que se opõe: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. Procedimento 

a. Presencial: 

Para exercício do(s) seu(s) direito(s) deverá imprimir e entregar presencialmente o 

presente formulário devidamente preenchido e assinado e apresentar um documento de 

identificação (cartão de cidadão para nacionais e passaporte para não nacionais) de 

forma a permitir a verificação da sua identidade. 

O formulário poderá ser apresentado na sede ou em qualquer um dos centros regionais 

da Universidade Católica Portuguesa. 

b. Por correio eletrónico: 

Para exercício do(s) seu(s) direito(s) deverá imprimir, preencher e digitalizar o presente 

formulário, assinando-o com a assinatura digital (https://www.autenticacao.gov.pt/cc-

assinatura), e enviar por correio eletrónico para o email compliance.rgpd@ucp.pt.  

 

4. Informações 

O Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais, constantes do presente formulário 

é a Universidade Católica Portuguesa, com o número de pessoa coletiva 501082522 e sede 

na Palma de Cima, 1649-023 Lisboa (adiante UCP). 

A UCP designou um encarregado de proteção de dados (Data Protection Officer). Caso 

necessite de entrar em contacto com o mesmo, poderá fazê-lo através dos seguintes meios: 

Contacto telefónico: (+351) 21 721 40 00 |e-mail: compliance.rgpd@ucp.pt 

Finalidades e fundamentos de tratamento e prazos de conservação dos dados: 

A UCP trata os seus dados pessoais, constantes do presente formulário exclusivamente para 

o exercício dos seus direitos, conforme pedido formulado em 2. supra. O período de tempo 

durante o qual os seus dados pessoais, constantes do presente formulário, são conservados 

e armazenados pela UCP para a presente finalidade de tratamento é de dez anos, contados 

a partir do momento de satisfação do pedido formulado. 

 

5. Assinatura* 

Assinatura: 

Local:  

Data: 

 

(para uso exclusivo dos serviços da UCP) 

Nº do pedido: RGPDdtd__________/ 20____ 

Conferência da assinatura efetuada por ________________________________________ em ___/___/_____ 
 (dd/mm/aaaa) 

Nº. do cartão de cidadão ____________________________ válido até ___/___/_____ 
       (dd/mm/aaaa) 

 
Nº. do passaporte __________________________________ válido até ___/___/_____ 
             (dd/mm/aaaa)  
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