
EXERCÍCIO DO DIREITO DE ELIMINAÇÃO POR PARTE DO INTERESSADO

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO

• Responsável pelo tratamento: Freshly Cosmetics, S.L.
• NIF: B-55666143
• Sede Social: Calle Nicaragua, núm. 34, Reus (código postal 43204) – Espanha
• E-mail: dpo@freshlycosmetics.com (e-mail Reino Unido: ukdp@freshlycosmetics.com)

DADOS DO REQUERENTE

……………………………………………………………………………………………………………………………,
maior de idade, residente em……………………………………………………………………………………, na
localidade de …………………………………., com o código postal ………………………., província de
………………………………………………………, titular do documento de identificação número
………………………………….., cuja cópia se encontra em anexo, exerce por este meio o direito de
eliminação, em conformidade com o previsto no artigo 17.º do Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, e com a legislação nacional aplicável em
matéria de proteção de dados. Consequentemente,

SOLICITA

Que concorde em proceder à eliminação dos dados pessoais sobre os quais se exerce o direito, que
tal seja feito no prazo máximo de um mês a contar da data de receção deste pedido e que lhe seja
notificado por escrito o resultado da eliminação efetuada.

Que, no caso de o Responsável pelo Tratamento considerar que não eliminará total ou parcialmente
os dados sobre os quais se exerceu o direito, tal lhe seja comunicado com os devidos motivos, no
prazo máximo de um mês a contar da data de receção deste pedido, a fim de, se for o caso, solicitar
a tutela da Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD), ao abrigo da legislação em vigor em
matéria de proteção de dados.

Que, se os dados eliminados tiverem sido comunicados previamente, o Responsável pelo Tratamento
seja notificado acerca da eliminação praticada, a fim de que este também proceda às correções
oportunas, para que seja respeitado o dever de qualidade dos dados.

Em ……………………, a ….. de ……………… de ………..

Assinatura ……………………………

BI/CC …………………………………

O direito de eliminação consiste no pedido de eliminação de um dado que seja desnecessário ou
não pertinente para a finalidade com que foi recolhido. Se for solicitada uma eliminação parcial dos
dados, deverão ser especificados os dados a que se refere o pedido. Os dados serão bloqueados, ou
seja, serão identificados e reservados a fim de impedir o seu tratamento. Este direito também poderá
ser exercido através de representação legal. Nesse caso, além do BI/CC do interessado ou outro
documento que ateste a sua identidade, será necessário facultar o BI/CC ou outro documento que
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ateste a identidade do representante e um documento comprovativo autêntico da representação
do terceiro.
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