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CELESTYAL CRUISES LIMITED 

 

 

Formulário de Solicitação de Acesso de Titular de Dados: 

 

Como solicitar dados pessoais mantidos sobre você pela Celestyal Cruises 

Limited e suas subsidiárias (“a Empresa”) 

 

Nos termos do Artigo 15 do Regulamento Geral de Proteção de Dados (“GDPR”), 

você pode pedir à Empresa que confirme se está ou não processando seus dados 

pessoais e que comunique os dados pessoais que processamos sobre você, 

juntamente com qualquer informação disponível com relação à sua fonte. Para lidar 

com sua solicitação, pediremos uma prova de identidade e informações suficientes 

para que possamos localizar os dados pessoais que você solicitar. A cópia que lhe 

fornecermos será gratuita, mas reservamo-nos o direito de cobrar taxas 

administrativas razoáveis por cópias adicionais. 

 

Por favor, considere antes de sua solicitação a Política de Proteção de Dados da 

Empresa e a Política de Privacidade que explicam a base na qual seus dados 

pessoais são processados para a execução de seu contrato de trabalho. 

 

Você tem direito de acessar seus dados pessoais e as informações a seguir 

a) O propósito do processamento 

b) As categorias de dados pessoais em questão 

c) Os destinatários a quem os dados pessoais foram ou seriam divulgados 

d) O período durante o qual os dados pessoais devem ser armazenados ou os 

critérios utilizados para determinar tal período 

e) A existência do direito de buscar a retificação ou a remoção ou restrição do 

processamento de dados pessoais utilizando o procedimento da Empresa 

f) O direito de apresentar uma queixa à autoridade de supervisão 

g) Quando os dados pessoais não tiverem sido coletados diretamente de você, 

a fonte das informações 

h) A existência de qualquer tomada de decisão automatizada, incluindo criação 

de perfil 
 

https://latam.celestyalcruises.com/pt-br/politicas-gdpr
https://latam.celestyalcruises.com/pt-br/politicas-gdpr
https://latam.celestyalcruises.com/pt-br/politicas-gdpr
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Sempre que os dados pessoais forem transferidos para um país terceiro ou para 

uma organização internacional, você terá o direito de ser informado sobre as 

medidas de segurança apropriadas relacionadas à transferência.  

 

Por favor, preencha este formulário e devolva-o para nós com a prova de sua 

identidade para 11 Limassol Avenue, 2112, Nicosia, Chipre. Confirmaremos o 

recebimento seguro e responderemos no prazo de um mês a contar da data de 

recebimento da solicitação. 

 

Parte 1: Pessoa a quem a solicitação se refere (o titular dos dados) 

Cargo:     Sr./Sra./Srta./Outro 

Sobrenome: 

Nomes 

Qualquer outro nome pelo qual você for conhecido pode ajudar na busca: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

Data de nascimento: 

 

Parte 2: Prova de identidade 

Para nos ajudar a estabelecer sua identidade, você deve anexar ao seu formulário 

dois documentos de identificação que mostrem claramente seu nome, data de 

nascimento e endereço atual. 

 

Por favor, anexe uma cópia de uma das seguintes informações como prova de 

identidade: passaporte ou carteira de motorista com foto, certidão de nascimento 

ou adoção e uma cópia de um extrato bancário ou conta de serviço público datado 

dos últimos três meses. Isto é para garantir que estamos enviando informações 

somente ao titular de dados e não a terceiros.  Se nenhum destes estiver disponível, 

entre em contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados (DPO) em 

dpo@celestyalcruises.com para orientação sobre outras formas aceitáveis de 

identificação.  

 

mailto:dpo@celestyalcruises.com
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Parte 3: Informações solicitadas 

Para nos ajudar a lidar com sua solicitação de maneira rápida e eficiente, forneça 

o máximo de detalhes possível sobre as informações que deseja.   

 

Está buscando confirmação se a Empresa possui dados pessoais relacionados a 

você? Em caso afirmativo, isto ocorre em relação a todos os dados sob o GDPR 

ou em um tipo ou categoria específica? 

 

 

 

Você está fazendo uma solicitação para ter acesso aos dados pessoais que a 

Empresa detém?  Em caso afirmativo, está buscando acesso a uma categoria 

específica de dados pessoais? Lembre-se que este é um pedido de informações e 

não de documentos 

 

 

Você está fazendo uma solicitação em relação a algum dos assuntos descritos 

acima? 

Em caso afirmativo, especifique qual categoria e as informações necessárias. 

 

 

  

Continue em uma folha de papel separada, se necessário. 

 

 

Eu, ______________________________, confirmo que as informações fornecidas 

neste formulário estão corretas e que sou o titular dos dados cujo nome aparece 

neste formulário. Entendo que a Empresa deve confirmar a prova de identidade e 

que pode ser necessário entrar em contato novamente para obter mais 

informações para localizar os dados pessoais que desejo. Também entendo que 

minha solicitação somente será válida quando todas as informações solicitadas 

forem recebidas pela Empresa. 

 

Assinatura: __________________ Data: _________________ 
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