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CELESTYAL CRUISES LIMITED 

 

 

Formulário de Solicitação de Acesso de Titular de Dados: Para Retificação, 

Remoção ou Restrição de Processamento  

Como solicitar que os dados pessoais armazenados sobre você pela Celestyal 

Cruises Limited (“a Empresa”) sejam retificados, apagados ou restringir seu 

processamento  

 

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (“GDPR”), você pode 

solicitar à Empresa que retifique qualquer dado pessoal impreciso sobre você e/ou 

atualizar e preencher qualquer dado pessoal incompleto que tenhamos sobre você, 

incluindo a adição de declarações corretivas, se necessário.  

Sujeito a qualquer requisito legal quanto a processamento (por exemplo, para 

cumprir qualquer obrigação legal de qualquer Estado Membro, etc.), você pode 

solicitar à Empresa que restrinja o processamento adicional de seus dados pessoais 

e/ou que os apague completamente de seus sistemas.  

 

Por favor, leia a Política de Proteção de Dados da Empresa e a Política de 

Privacidade que contêm informações adicionais. 

 

Preencha este formulário e devolva-o para nós com a prova de sua identidade e, se 

relevante, uma cópia de sua solicitação de acesso anterior à empresa para a 11 

Limassol Avenue, 2112, Nicosia, Chipre 

 

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

Título:     Sr./Sra./Srta./Outro 

Sobrenome: 

Nomes 

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

Endereço: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

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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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.  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.  

 

Parte 3: Informações retificadoras mantidas sobre o titular de dados 

 

O direito de retificação é estabelecido no Artigo 16 do GDPR. Isto permite 

que um titular de dados busque a retificação de dados pessoais incorretos 

referentes a ele/ela e/ou obtenha a correção de dados pessoais incompletos. 

 

Para nos ajudar a tratar de sua solicitação com rapidez e eficiência, forneça o 

máximo de detalhes possível sobre os dados pessoais que possuímos e que são 

imprecisos. 

 

__________________________________________________________________ 

Especifique quais informações pessoais que mantemos estão incompletas 

 

__________________________________________________________________ 

Defina exatamente o que você gostaria que incluíssemos ou removêssemos. 

Continue em uma folha de papel separada, se necessário 
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Parte 4: Remoção de dados pessoais  

 

O Artigo 17 do GDPR permite que você busque a remoção de dados pessoais 

sempre que: 

a) Os dados pessoais não forem mais necessários para efeitos de seu 

emprego 

b) Você decidir retirar seu consentimento para o processamento de tais 

dados pessoais quando o processamento for baseado no 

consentimento. Isto pode não se aplicar no contexto de emprego 

quando o processamento é necessário para a execução do contrato de 

trabalho ou o processamento é necessário para o cumprimento de um 

dever legal da empresa ou quando é necessário para a defesa de ações 

judiciais que você venha a interpor contra a Empresa.   

c) Você fizer objeções com base em propósitos de marketing direto, 

processamento com base em interesses públicos ou interesses 

legítimos da Empresa. 

d) Os dados pessoais tiverem sido processados ilegalmente 

e) Os dados pessoais tiverem que ser apagados para cumprir uma 

obrigação legal à qual a Empresa estiver sujeita 
Quando um dos motivos acima se aplicar, a Empresa apagará os dados 

pessoais e tomará medidas razoáveis para apagar dados pessoais no domínio 

público, levando em conta a tecnologia disponível e o custo de 

implementação. Também tomaremos medidas razoáveis, incluindo medidas 

técnicas, para instruir outros controladores que estejam processando os 

dados pessoais a apagarem os dados pessoais relevantes. O direito à 

remoção de dados não se aplicará, mesmo que qualquer um dos motivos nos 

itens a) a e) seja satisfeito quando a retenção e o processamento forem 

necessários para o cumprimento de uma obrigação legal pela Empresa ou 

para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais contra a 

Empresa. 

 

Quando a remoção for justificada, isto será realizado pela Empresa sem 

demora injustificada. Quando a Empresa considerar que os dados pessoais 

ou parte dos dados pessoais armazenados não podem ser apagados, você 

será informado sobre o motivo e poderá fazer uma reclamação junto à 

autoridade supervisora.  
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Por favor, especifique, fornecendo o máximo de detalhes possível, em quais dos 

fundamentos nos itens (a) a (e) acima você confia para tentar apagar dados 

pessoais 

Especifique os dados pessoais que você deseja que a empresa apague  

 

 

 

Parte 5 Direito à restrição do processamento 

 

O Artigo 18 permite que você restrinja o processamento de seus dados 

pessoais sempre que: 

a) A exatidão dos dados pessoais for contestada e durante o período a 

empresa precisar verificar a exatidão dos dados pessoais 

b) O processamento for ilegal 

c) A empresa não precisar mais dos dados pessoais para processamento, 

mas exigir os dados pessoais para o estabelecimento, exercício ou 

defesa de ações judiciais.  
 

  

Especifique, fornecendo o máximo de detalhes possível, em quais dos motivos em 

(a) a (c) acima você confia para tentar restringir o processamento de dados 

pessoais 

 

 

 

Especifique os dados pessoais cujo processamento você deseja que a Empresa 

restrinja   

 

 

 

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 retificará ou apagará meus dados 

pessoais sem demora e que, caso eu os tenha solicitado conforme a Parte 5, a 

Empresa deixará de realizar qualquer processamento adicional de meus dados 
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pessoais. Entendo e reconheço que isto não impede a Empresa de realizar outros 

processamentos devido a qualquer exigência ou obrigação legal 

 

Assinatura: __________________ Data: _________________ 

 

 

 

 


