SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO DO TITULAR
Você (o “Titular dos dados”) tem o direito de receber as informações sobre os dados que a Specialized Bicycle
Components, Inc. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias ( “nós”, “nos” ou “Specialized”) detém sobre o
titular dos dados. Queira observar que este formulário está relacionado somente às informações que a Specialized
tem sobre si. Se desejar solicitar as informações mantidas por um retalhista que venda os produtos Specialized,
entre em contacto com o retalhista diretamente. Este formulário é utilizado para confirmar a sua identidade e auxiliar-nos na localização dos seus dados pessoais.
Faremos o possível para responder prontamente e, em qualquer caso, no prazo de um mês a contar da última das
seguintes ocorrências:
• A receção da nossa parte da sua solicitação por escrito (que pode ser em formato eletrónico); ou
• A receção da nossa parte de quaisquer informações que possamos pedir-lhe que nos forneça para nos permitir atender à sua solicitação.
As informações que forneça neste formulário serão utilizadas somente para fins de identificação dos dados pessoais que está a solicitar e dar resposta à sua solicitação. Não é obrigado a preencher este formulário para fazer uma
solicitação, mas se o preencher, tornará mais fácil para nós processar rapidamente a sua solicitação. Se necessitar
de assistência, entre em contacto com o nosso Especialista em Privacidade de Dados, utilizando um dos métodos
abaixo.

SECTION 1 Detalhes da pessoa a solicitar informações
NOME COMPLETO

MORADA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

NÚMERO DE TELEFONE DE CONTACTO

SECTION 2 É o titular dos dados?
Marque a caixa apropriada e leia as instruções que a seguem.

SIM

Sou o titular dos dados
(VÁ PARA A SECÇÃO 4)

NÃO

Estou a agir em nome do titular dos dados. Anexei o mandato escrito do titular dos dados e a prova da
identidade do titular dos dados e a minha própria identidade (veja abaixo).
(VÁ PARA A SECÇÃO 3)

Atenção, podemos precisar de informações adicionais para verificar a sua identidade. Se não estivermos satisfeitos
sobre se é quem afirma ser, reservamo-nos o direito de recusar a sua solicitação.
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SECTION 3 Detalhes do titular dos dados (se diferente da secção 1)
Nome completo

Morada

Endereço eletrónico

Número de telefone de contacto

SECTION 4 Qual a informação que está a procurar?
Descreva as informações que procura obter. Forneça quaisquer detalhes importantes que considere que nos ajudará a
identificar as informações pretendidas.

Informações associadas à sua conta

Forneça as suas credenciais de início de sessão:

Informações de marketing

Forneça o e-mail pelo qual recebe os materiais de marketing enviados por nós:

Métricas do utilizador

Forneça o seu nome e endereço eletrónico:

Outros

Forneça:

SECTION 5 Declaração
Confirmo que li e entendi os termos deste Formulário de Solicitação de Acesso do Titular e certifico que as informações fornecidas neste formulário são verdadeiras. Confirmo que sou o Titular dos Dados ou que estou autorizado
a agir em nome do Titular dos Dados. Entendo ser necessário para a Specialized confirmar a minha identidade e/ou
a do titular dos dados, e que possa ser necessário obter informações mais detalhadas para localizar os dados pessoais corretos. Entendo que os meus direitos às informações não são absolutos e que a Specialized pode recusar-se a
atender à minha solicitação se for manifestamente infundada ou excessiva.

Assinatura

Data
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Documentos que devem acompanhar este formulário:
• Autorização do titular dos dados para agir em seu nome (se aplicável)
Devolva o formulário preenchido a:
Data Privacy Specialist
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Circle
Morgan Hill, CA 95037
Estados Unidos/USA
Email: PrivacyCare@specialized.com
Correção de informações
Avise o nosso Especialista em Privacidade de Dados se considera que as informações pessoais que temos sobre si
são inexatas ou desatualizadas; ou se considera que não devamos continuar a efetuar o tratamento das suas informações pessoais.
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