
   
 
FORMULÁRIO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE ANULAÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS 

 

DADOS PARA TRATAMENTO:  
Sedical, SA 
Txorierri Etorbidea 46, pab. 12 F 
Apartado Postal 22 
48150 Sondika, Bizkaia 
e-mail sedical@sedical.com 
Tel. 944 710 460  
 

DADOS DO REQUISITANTE: 
Sr./ Sra.__________________________________________________, maior de 

idade, com domicílio na Rua_____________________________nº_____, localidade 

_______________________ distrito ____________ C.P. ___________ com cartão de 

cidadão/ Passaporte (ou outro documento válido para o efeito)_____________, do 

qual segue fotocópia, por meio do presente documento manifiesta o desejo de exercer 

o seu direito de anulação, em conformidade com os artigos 16 da Lei Orgánica 

15/1999, de 13 de Dezembro, de proteção de dados de caráter pessoal e 31 e 32 do 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de dezembro, que desenvolve essa Lei. 

 

SOLICITA 
1.- Que se proceda à efetiva anulação dos dados pessoais que se encontrem no 

ficheiro da SEDICAL S.A.. 

 

2.- Que a anulação se efectue no prazo de dez dias a contar desde a receção deste 

pedido,  

 

3.- Que a anulação  me seja notificada por escrito para a direção supra indicada, após 

efetuada  

 

4.- Que no caso de dentro do prazo de dez dias úteis, se acorde que é improcedente 

praticar total ou parcialmente as anulações propostas, me comuniquem a justificação 

para que, se for o caso, solicitar a tutela da Agência Espanhola de Proteção de Dados, 

ao abrigo do artigo 18 da citada Lei Orgánica 15/1999. 

 

5.- Que se os dados anulados tivessem sido comunicados previamente, se notifique o 

responsável do ficheiro a anulação efetuada, com o fim de que também este proceda 



   
 
às correções oportunas para que se respeite o dever de qualidade dos dados a que se 

refere o artigo 4 da mencionada Lei Orgánica 15/1999. 

 

 

Informação para a pessoa interessada: A anulação de dados solicitada deverá ser 

realizada respeitando a legislação vigente. Em nenhum caso se poderá anular dados 

que em virtude da legislação se devam conservar. A anulação solicitada implicará o 

bloqueio dos dados, consistente na identificação e reserva dos mesmos com o fim de 

impedir o seu tratamento exceto para colocação à disposição das administrações 

públicas, juizes e tribunais, para a atenção das possíveis responsabilidades. Decorrido 

esse prazo se procederá à eliminação dos dados. 

 

Em ____________________a _____ de _____________de 20__ 

 

Assinatura: __________________ 


