SOLICITAÇÃO DE DIREITOS DO TITULAR - LGPD

Este formulário é relativo à solicitação dos direitos do titular previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/18) para o BANESE e outras empresas do Conglomerado.
A nossa Política de Privacidade traz informações sobre as finalidades, origem e os dados pessoais que coletamos e
utilizamos. Caso ainda tenha dúvidas ou queira mais informações acesse nossa página no site
https://privacidade.banese.com.br.
Instruções para o uso desse formulário:
1. Realize o download do PDF
2. Imprima e preencha o formulário com os seus dados e selecione o(s) direito(s) que deseja exercer
3. Dirija-se a uma agência do BANESE com esse formulário, um documento com foto e CPF (carteira de
identidade ou CNH)
A solicitação será processada internamente e o retorno será realizado através da agência a qual a solicitação foi
executada.
Nome completo:

E-mail:

CPF:
Celular:
(

)

Qual direito deseja exercer (marque com um “x”):
Acesso aos meus dados

Correção dos meus dados

Exclusão dos meus dados

Oposição ao uso dos meus dados

Revisão de decisões automatizadas

Portabilidade

Compartilhamento dos meus dados

Informações do não consentimento

Revogar consentimento

Para facilitar a análise selecione os produtos que fazem parte do vínculo que você teve ou tem com o
Banese:
Conta Corrente

Cartões

Capitalização

Poupança

Previdência

Seguros

Investimentos

Consórcio

Outros

Escreva os detalhes da sua solicitação:

Local: ___________________________________

Data: ____/ ____/ ____

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Assinatura

Instruções para a agência:
1. A solicitação só pode ser realizada pelo titular da informação, por isso, confirma se os dados informados no formulário
são os mesmos do documento de identificação com foto apresentado por ele;
2. Digitalize o formulário, o documento com foto, CPF e envie e-mail para LGPD Atendimento Agências.
3. Oriente o titular da informação que o retorno será feito através da própria agência pelo titular legal dos dados ou por
procuração.
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