
 
 

 

 

 
DADOS DO TITULAR 

Nome: 

CPF: 

E-mail: 

Telefone: 

Endereço: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGALMENTE CONSTITUÍDO (SE APLICÁVEL) 

Nome: 

CPF: 

E-mail: 

Telefone: 

Endereço: 

COMO DESEJA RECEBER A RESPOSTA DO REQUERIMENTO? 

Via e-mail 

Balcão de atendimento 

QUAL DIREITO PRETENDE EXERCER? 

Confirmar a existência de tratamento dos meus dados pessoais pela Serventia. 

Ter acesso aos dados pessoais, dos quais sou titular, tratados pela Serventia. 

Solicitar a correção de dados pessoais, da minha titularidade, que estão incompletos, 
inexatos ou desatualizados. 

Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais, da minha titularidade, 
que considero desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD. 

Solicitar a eliminação de dados pessoais, da minha titularidade, tratados pela Serventia 
com o meu consentimento. 

Solicitar informação sobre entidades públicas e privadas que possuem os meus dados 
pessoais, em virtude de compartilhamento pela Serventia. 

Solicitar informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento para o 
tratamento dos meus dados pessoais e sobre as consequências da negativa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Revogar o consentimento anteriormente fornecido para o tratamento de dados pessoais 
da minha titularidade. 

Opor-me a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de 
consentimento, em caso de descumprimento ao disposto na LGPD. 

Solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento 
automatizado de dados pessoais. 

APRESENTE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O REQUERIMENTO: 

_______________/BA, ___________ de ________________ de __________ 

________________________________________ 

ASSINATURA (TITULAR OU REPRESENTANTE LEGAL)  

 

 

RUA PARÁ nº 278 Sala 02, 03, 202, PITUBA, SALVADOR-BA, CEP:41830070 
Telefone:(71)3345-2486 / 3240-3305 

Declaro, para fins de direito e sob as penas da Lei, que todas as informações e documentos 
apresentados são verdadeiros e autênticos. 

Estou ciente de que devo anexar a este requerimento cópia de documento oficial com foto, 
do titular ou representante legal, e, no caso deste último, também a cópia do instrumento 
legal de representação, para fins comprovação da identidade.  

Estou ciente de que esta solicitação deverá ser encaminhada para o e-mail do Encarregado 
pelo Tratamento de Dados Pessoais (dpo@grupoadaptalia.com.br), e de que a Serventia 
poderá entrar em contato para solicitar eventuais informações adicionais que se façam 
necessárias.  

Tenho ciência de que os dados pessoais coletados nesta oportunidade visam viabilizar o 
exercício de direitos do titular, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

 


