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ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE E USO DE INFORMAÇÕES
As informações contidas no presente documento são confidenciais.
A K-LOG, LOGÍSTICA, S.A. (KLOG) compromete-se a utilizar estas informações 
somente para as suas próprias necessidades, mantendo a confidencialidade e 
tomando as medidas necessárias para prevenir a modificação, o extravio, o uso 
incorreto, o acesso não autorizado ou o roubo das mesmas.
Qualquer alteração ao documento que não seja efetuada pela Hardsecure, será 
da responsabilidade da KLOG e invalidará o seu conteúdo.
A validade desta cláusula estende-se para lá da rescisão e/ou cessação do con-
trato de prestação de serviços entre a Hardsecure e a KLOG.

PROPOSTA DE REQUERIMENTO PARA EXERCÍCIO DE DIREITOS
DO TITULAR DOS DADOS

REQUERIMENTO PARA EXERCÍCIO DE DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS
Nos termos do Regulamento Geral sore a Proteção de Dados (RGPD)
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho da União 
Europeia, de 27 de abril de 2016

Detalhes do titular dos dados:
Nome: ___________________________
Contacto para resposta (preferencialmente e-mail): ______________________

Marque com um “x” o direito que pretende ver exercido, no âmbito do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados:
     Direito de Acesso aos Dados Pessoais
     Direito de Retificação dos Dados Pessoais
     Direito de Apagamento dos Dados Pessoais
     Direito à Limitação de Tratamento de Dados Pessoais
     Direito de Oposição ao Tratamento dos Dados Pessoais
     Direito de não ser sujeito a tratamento automatizado de dados ou Profilling
     Direito de Portabilidade de Dados Pessoais, se aplicável

Elabore uma descrição geral da motivação do pedido:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

NOTA: o Responsável pelo Tratamento dos dados irá responder no prazo 
máximo de 30 dias contados da receção do presente pedido. O processo será 
alvo de análise, na medida em que poderá haver pedidos cuja execução seja 
inadmissível ou demasiadamente onerosa, ou cujo fundamento seja considera-
do insuficiente. Assim, caso seja admissível e aplicável, o processo será conduz-
ido em conformidade e o titular dos dados será informado nos termos do Regu-
lamento Geral de Proteção de dados em vigor.

Para que possamos confirmar a sua identidade é necessário que nos envie uma 
cópia de um documento oficial que permita a confirmação da identidade.
Se não for o titular dos dados, deverá remeter adicionalmente documento com-
provativo da autorização do titular dos dados.
Política de Privacidade:

Os dados pessoais ora recolhidos serão utilizados exclusivamente para as finali-
dades relacionadas com a resposta ao pedido, a instrução dos processos e pro-
cedimentos administrativos em que é interveniente e, ainda, para fins estatísti-
cos, sendo conservados pelo tempo necessário para garantir a sua pros-
secução, ou nos termos em que a lei ou o interesse público determine a sua 
conservação, não se procedendo à sua divulgação ou partilha para fins comer-
ciais ou de publicidade. São assegurados os direitos e as garantias de confiden-
cialidade e segurança, nos termos da legislação de proteção de dados em vigor. 
Mais informações disponíveis em www.klog.pt

DATA E ASSINATURA

Assinatura 
___________________

Data:       /      /



WWW.KLOG.PT

PORTO · SEDE
Rua do Pinhal, 250 Crestins
4470-640 Maia · Portugal 

GERAL@KLOG.PT

LISBOA · FILIAL
Alverca Park. Qta Verdelha e Drogas, Arm. C1 
2619-501 Alverca do Ribatejo · Portugal

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE E USO DE INFORMAÇÕES
As informações contidas no presente documento são confidenciais.
A K-LOG, LOGÍSTICA, S.A. (KLOG) compromete-se a utilizar estas informações 
somente para as suas próprias necessidades, mantendo a confidencialidade e 
tomando as medidas necessárias para prevenir a modificação, o extravio, o uso 
incorreto, o acesso não autorizado ou o roubo das mesmas.
Qualquer alteração ao documento que não seja efetuada pela Hardsecure, será 
da responsabilidade da KLOG e invalidará o seu conteúdo.
A validade desta cláusula estende-se para lá da rescisão e/ou cessação do con-
trato de prestação de serviços entre a Hardsecure e a KLOG.

PROPOSTA DE REQUERIMENTO PARA EXERCÍCIO DE DIREITOS
DO TITULAR DOS DADOS

REQUERIMENTO PARA EXERCÍCIO DE DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS
Nos termos do Regulamento Geral sore a Proteção de Dados (RGPD)
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho da União 
Europeia, de 27 de abril de 2016

Detalhes do titular dos dados:
Nome: ___________________________
Contacto para resposta (preferencialmente e-mail): ______________________

Marque com um “x” o direito que pretende ver exercido, no âmbito do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados:
     Direito de Acesso aos Dados Pessoais
     Direito de Retificação dos Dados Pessoais
     Direito de Apagamento dos Dados Pessoais
     Direito à Limitação de Tratamento de Dados Pessoais
     Direito de Oposição ao Tratamento dos Dados Pessoais
     Direito de não ser sujeito a tratamento automatizado de dados ou Profilling
     Direito de Portabilidade de Dados Pessoais, se aplicável

Elabore uma descrição geral da motivação do pedido:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

NOTA: o Responsável pelo Tratamento dos dados irá responder no prazo 
máximo de 30 dias contados da receção do presente pedido. O processo será 
alvo de análise, na medida em que poderá haver pedidos cuja execução seja 
inadmissível ou demasiadamente onerosa, ou cujo fundamento seja considera-
do insuficiente. Assim, caso seja admissível e aplicável, o processo será conduz-
ido em conformidade e o titular dos dados será informado nos termos do Regu-
lamento Geral de Proteção de dados em vigor.

Para que possamos confirmar a sua identidade é necessário que nos envie uma 
cópia de um documento oficial que permita a confirmação da identidade.
Se não for o titular dos dados, deverá remeter adicionalmente documento com-
provativo da autorização do titular dos dados.
Política de Privacidade:

Os dados pessoais ora recolhidos serão utilizados exclusivamente para as finali-
dades relacionadas com a resposta ao pedido, a instrução dos processos e pro-
cedimentos administrativos em que é interveniente e, ainda, para fins estatísti-
cos, sendo conservados pelo tempo necessário para garantir a sua pros-
secução, ou nos termos em que a lei ou o interesse público determine a sua 
conservação, não se procedendo à sua divulgação ou partilha para fins comer-
ciais ou de publicidade. São assegurados os direitos e as garantias de confiden-
cialidade e segurança, nos termos da legislação de proteção de dados em vigor. 
Mais informações disponíveis em www.klog.pt

DATA E ASSINATURA

Assinatura 
___________________

Data:       /      /


