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Cara Cliente, Caro Cliente,   
  
  

Você deseja exercer os seus direitos sobre os seus dados pessoais. Para que possamos responder ao seu 
pedido, por favor envie-o por correio para:   
  

Brico Privé   

Direitos aos dados pessoais  

55 avenue Louis Breguet - Bâtiment Apollo 

31400 Toulouse 

França  
  

Pode também, se preferir, enviar-nos o seu pedido por e-mail para o seguinte endereço: 
dpo@bricoprive.com.  
  

Pode preparar o seu pedido utilizando o formulário em anexo.   
  

Ser-lhe-á enviada uma resposta no prazo de um mês após a recepção do seu pedido. Se necessário, este 

período pode ser prolongado por mais dois meses. Neste caso, será informado e nós indicaremos as razões 

para tal.   
  
  

A equipa Brico Privé  
  
  
  

 

Finalidade: Os dados recolhidos através deste formulário são tratados pela Brico Privé, como responsável pelo tratamento 
dos dados, a fim de gerir, de acordo com a sua obrigação legal, o seu pedido para exercer o(s) seu(s) direito(s) aos seus 
dados pessoais. Certas informações que lhe são solicitadas são obrigatórias. Na ausência destas informações, o 
processamento do seu pedido poderá não poder prosseguir.   
Lembrete dos seus direitos: Em conformidade com os regulamentos sobre a protecção de dados pessoais, tem o direito 
de acesso e rectificação destes dados, bem como o direito de limitar o seu tratamento. Tem também o direito de definir 
directivas relativas ao destino dos seus dados após a sua morte. Estes direitos podem ser exercidos com a Brico Privé, 
provando a sua identidade por qualquer meio adequado, por correio, à atenção de : Service Client Brico Privé, 55 avenue 
Louis Breguet - Bâtiment Apollo - 31400 Toulouse França ou por e-mail para: dpo@bricoprive.com. Em caso de reclamação, 
pode remeter o assunto para a Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Para informações mais completas 
sobre os seus direitos, a Brico Privé convida-o a consultar a sua política de protecção de dados.    

  
    

COM O   EXERCER  OS SEUS   D IREITO S  SOBRE OS SEUS DADOS   PE S SO AI S   ?    

  
  

https://www.bricoprive.pt/content/249-politica-de-proteccao-de-dados-pessoais
https://www.bricoprive.pt/content/249-politica-de-proteccao-de-dados-pessoais
https://www.bricoprive.pt/content/249-politica-de-proteccao-de-dados-pessoais
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Informações de contacto  

(Estas informações permitem a sua identificação nos nossos sistemas)  

  

Apelido* :  

Nome próprio* :  

Número de telefone fixo e/ou móvel* :  

Endereço postal* :  
  

Código postal* :  Cidade* :  

Endereço e‐mail de contacto* :  

Endereço e-mail associado à sua conta no site www.bricoprive.pt* :  

Outras informações úteis (número de encomenda, por exemplo) :  
  
  
  

*Estas informações são obrigatórias.   

  

Que direito(s) deseja exercer?  

  

☐ Direito de acesso aos seus dados  

Este direito permite-lhe obter uma cópia dos dados pessoais que a Brico Privé detém sobre si.  

  

☐ Direito de rectificação dos seus dados  

Este direito permite-lhe corrigir as suas informações se estas forem inexactas, incompletas ou desactualizadas.   

  

Por favor, especifique a informação que deseja corrigir:   

  

  

  

  

N.B.: pode modificar as informações que lhe dizem respeito directamente no seu espaço pessoal no site 

www.bricoprive.pt, na secção « Informações pessoais ».  

  

☐ Direito à eliminação dos seus dados  
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Este direito permite-lhe obter a eliminação de alguns ou de todos os seus dados. Contudo, este direito não se aplica 
aos dados que devem ser conservados por razões legais ou para o estabelecimento, do exercício ou defesa dos direitos 
legais.   
  

N.B.: se solicitar a eliminação de todos os seus dados, deixará de poder aceder ao seu espaço pessoal e/ou encomendar 

no site www.bricoprive.pt.  
  
  

☐ Direito de oposição ao processamento  

Este direito permite-lhe opor-se, por razões relacionadas com a sua situação particular, ao tratamento dos seus dados 
quando esse tratamento se baseia no interesse legítimo da Brico Privé.   
  

Por favor especifique que dados não deseja que a Brico Privé processe e a(s) razão(ões) para esta oposição :  

  

  

  

Especifica-se que a Brico Privé não poderá aceder ao seu pedido se existirem razões legítimas e convincentes que 

prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades, tais como o cumprimento de uma obrigação legal, o 

exercício ou a defesa de um direito em tribunal.  

  

☐ Direito de oposição à prospecção comercial  

Este direito permite-lhe opor-se ao tratamento dos seus dados para fins de prospecção comercial, sem ter de o 
justificar. Pode escolher, assinalando uma ou mais das caixas abaixo, para cancelar a sua inscrição de:   

  

☐  e-mails          ☐  SMS  

  

Se não especificar, será retirado de todas as solicitações enviadas por e-mail ou SMS.  

  

☐ Direito à limitação de tratamento  

Este direito permite-lhe "congelar" temporariamente a utilização dos seus dados pessoais quando uma das seguintes 
opções se aplica (assinale a que se aplica a si):   
  

☐ contesta a exactidão das suas informações e deseja limitar o processamento das suas informações enquanto 

pudermos verificar que estão correctas  

☐ opõe-se ao processamento e deseja limitá-lo enquento verificamos que não existem razões legítimas e 

convincentes que se sobreponham aos seus interesses  

☐ a Brico Privé já não necessita dos dados para processamento, mas deseja guardá-los para poder verificar, exercer 

ou defender um direito em tribunal  
  

☐ Direito à portabilidade dos seus dados  
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Este direito permite-lhe recuperar, num formato utilizável, os dados que comunicou quando registamos os seus dados 
na sequência do seu consentimento ou da execução de um contrato que o vincule à Brico Privé. Este direito pode ser 
exercido sujeito aos direitos e liberdades de terceiros. Deseja que os seus dados (assinale a caixa correspondente à sua 
escolha):  
  

☐ lhe sejam directamente transmitidos  

☐ sejam transferidos a outro responsável de tratamento (se tecnicamente possível). Neste caso, indique os dados 

de contacto:    

  

☐ Direito de emitir instruções sobre o destino dos seus dados após a sua morte  

Este direito permite-lhe indicar orientações gerais ou específicas relativas ao armazenamento, eliminação e 
comunicação dos seus dados post-mortem. Por favor especifique as orientações que deseja submeter-nos:   
  

  

  

  

Pode revogar estas directrizes em qualquer altura.   
  


