
 

Rua Coronel Luiz Rodrigues de Moraes Barros, 500, 
Jardim Eliane, Cotia, SP CEP: 06716-035 

www.pochteca.net 

 

 
FORMATO PARA EXERCER OS DIREITOS DE ACESSO, RETIFICAÇÃO, 
CANCELAMENTO E OPOSIÇÃO (ARCO) DE DADOS PESSOAIS JUNTO À COREMAL  

 
INSTRUÇÕES: 
 
Preencha este formulário o mais detalhadamente possível e envie-o por e-mail para o endereço 
privacidade@coremal.com.br 

 
 
É imprescindível que seja anexada ou enviada em anexo uma cópia do documento 
comprovativo da titularidade dos dados solicitados, para que possamos comprovar que é de 
facto titular dos referidos dados pessoais, ou que se trata de um representante legal e quem 
tem poderes para representar o titular dos dados pessoais. 
 
Recebida a solicitação, o Coremal responderá no prazo de 20 (vinte) dias úteis a partir do dia 
do recebimento da solicitação correspondente. Uma vez emitida a resposta, você terá o prazo 
de 15 (quinze) dias para verificar se o (s) seu (s) direito (s) foram efetivados, em caso de 
desacordo poderá dirigir-se à autoridade nacional de proteção de dados (ANPD) 
 
Todos os dados que você fornecer neste formato serão usados exclusivamente para dar 
atenção e acompanhar o seu pedido de direitos ARCO. 
 
Declaro que todos os dados indicados neste formulário estão corretos. 
 
 
 
Assinatura:___________________________________________________________________ 
 
 
Nome:_______________________________________________________________________ 
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DADOS DO TITULAR (REQUERENTE) 
 
Nome Completo: ______________________________________________________________ 
 
 
Data de Nascimento: ___________________________________________________________ 
 
Endereço:____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Email (para enviar-lhe a resposta ao seu pedido) 
____________________________________________________________________________ 
 
Telefone: ____________________________________________________________________ 
 
Documento com o qual você certifica que é o proprietário dos dados pessoais: 
 

 Cartão de eleitor 
 

 Procuração assinada perante duas testemunhas e cópia de suas identificações, ou 
instrumento público (no caso de atuar em nome do titular) 
 

 Passaporte 
 

 Cartão de serviço militar 
 

 Outros 
 
 
Qualquer um destes documentos deve ser acompanhado a esta candidatura e deve ser 
enviado para o endereço eletrônico privacidade@coremal.com.br  
 
 
Que direito deseja exercer em relação aos seus dados pessoais? 
 

 ACESSO 
 

 RETIFICAÇÃO 
 

 CANCELAMENTO 
 

 OPOSIÇÃO 
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Seus dados pessoais são fornecidos a nós por qualquer um dos seguintes meios: 
 

 Teve um relacionamento colaborativo com a Coremal especificando cargos e datas 
 

 Foi ou é fornecedor da Coremal, especifique o produto ou serviço que presta 
 

 Celebrou contrato com a Coremal, especificar data e tipo de contrato 
 

 Participou de evento organizado pela Coremal, especifique data e tipo de evento 
 

 Nos contatou através da página www.brasil.pochteca.net , especifique o motivo do contato e 
a data 
 

 Outro (especifique) forneça detalhes da data e das circunstâncias em que você nos 
forneceu seus dados pessoais que podem nos ajudar a localizá-los. 
 
Se deseja exercer o seu direito de acesso, indique os dados aos quais deseja ter acesso. 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Se desejar exercer o direito de retificação, indique os dados incorretos que deseja retificar: 
Dados incorretos: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Dados corretos: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Se desejar exercer o seu direito de cancelamento, a Coremal interromperá o processamento 
dos seus dados e os bloquearão e posteriormente eliminados das nossas bases de dados. 
Especifique os dados que deseja cancelar 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Se desejar exercer o seu direito de oposição, a Coremal deixará de processar os seus dados. 
Por favor indique os dados que você deseja parar de ser procesado 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

http://www.brasil.pochteca.net/

