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FORMULARIO EXERCICIO DO DIREITO DE ACESSO 

 
 
DADOS DO RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social:  (*Entidade que corresponda ao GRUPO 
ADDVALORA) Endereço do Escritório / Serviço a que se destina o direito de 
acesso: Responsável de Proteção de Dados: D. Josu Alvarez 
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)  
E - MAIL: jalvarez@addvaloraglobal.com 
C.I.F.    
 
DADOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
D.   /   Dª.   .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicilio   na 
Rua/Praça......................................................................... nº , 
Cidade...........................................  Estado..........................................  C.EP.  
C.PF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o direito de acesso, de conformidade ao previsto no artigo 15 do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
proteção das pessoas físicas relativo ao processamento dos dados pessoais e a livre 
circulação desses dados. 
 
SOLICITA, 
Que se lhe facilite gratuitamente o direito de acesso aos seus dados pessoais no prazo 
máximo de um mês (30 dias corridos) a contar desde a recepção de esta solicitação, e que 
se lhe remeta a informação ao endereço acima, no formato indicado a seguir: 
         _ formato digital 
         _ suporte papel 
Sendo assim, se solicita que a informação contenha, de modo legível e inteligível, os dados 
da base que sobre minha pessoa são tratados e/ou armazenados, as categorias dos 
dados, os resultantes de qualquer elaboração, processamento ou tratamento, assim como 
a origem deles, outros destinatários dos meus dados e a especificação dos concretos 
usos e finalidades para os que foram armazenados. 
 
Em............................a.........de...........................de 20...... 
 
 
Assinado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., AVALORA 
SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO AVALORA, S.L., ADDIS 
INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S.L., ADDGESTION SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y 
DEL SINIESTRO, S.L. 
 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTOS DOS FORMULARIOS RELACIONADOS COM O 
  DIREITO DE ACESSO 

1. Modelo da solicitação de informação sobre os dados pessoais tratados pelo GRUPO ADDVALORA, que, se 
aplicável, exerça como Responsável pelo Tratamento. 
2. É necessário apresentar cópia do CPF ou documento equivalente que comprove a identidade e seja 
considerado válido em direito, para que o GRUPO ADDVALORA possa realizar a verificação oportuna. No caso de 
que se atue através de representante legal devera aportar-se, além desses, o CPF do representante e o documento 
que comprove a representação. 
3. O direito de acesso realizado de forma reiterada e em intervalos inferiores a 6 meses dará lugar a que o 
responsável possa cobrar uma taxa razoável baseado nos custos administrativos, salvo interesse legítimo 
devidamente justificado. 
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GRUPO ADDVALORA 

FORMULARIO EXERCICIO DO DIREITO DE RETIFICAÇÃO 

 
DADOS DO RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social:  (*Entidade que corresponda ao GRUPO 
ADDVALORA) Endereço do Escritório / Serviço a que se destina o direito de 
acesso: Responsável de Proteção de Dados: D. Josu Alvarez 
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)  
E - MAIL: jalvarez@addvaloraglobal.com 
C.I.F.    
 
 
DADOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
D.   /   Dª.   .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicilio   na 
Rua/Praça......................................................................................... nº , 
Cidade...........................................  Estado..........................................  C.EP.  
C.PF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o direito de acesso, de conformidade ao previsto no artigo 15 do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
proteção das pessoas físicas relativo ao processamento dos dados pessoais e a livre 
circulação desses dados. 
 
SOLICITA, 
Que se proceda a realizar a retificação dos dados pessoais sobre os que se exercem o 
direito, que se realize no prazo de um mês (30 dias corridos) a contar da recepção de esta 
solicitação, e que eu seja notificado de forma escrita o resultado da retificação praticada. 
Que no caso de que seja confirmado que não procede realizar total ou parcialmente as 
retificações propostas, seja me comunicado os motivos a fim de, no caso, solicitar a tutela 
da Agencia Española de Protección de Datos. 
Que se os dados retificados tiveram sido comunicados previamente se notifique ao 
destinatário a retificação praticada, a fim de que também esse proceda com as correções 
oportunas para que se respeite o dever de qualidade dos dados a que se refere o artigo 15 
y 16 do mencionado Regulamento. 
 
Em............................a.........de...........................de 20...... 
 
 
 
Assinado: 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., AVALORA SERVICIOS 
PERICIALES,  S.L.,  AVIAMAR  INTERNATIONAL  SURVEYORS,  S.L., INSTITUTO AVALORA, S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y 
SEGURIDAD, S.L.,  ADDGESTION SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO, S.L. 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS RELACIONADOS COM O 
 DIREITO DE RETIFICAÇÃO 

 
1. Este modelo será usado quando o interessado solicitar retificar os dados inexatos ou incompletos para um 
processamento de dados, a fim de que os dados pessoais respondam com veracidade à situação atual do 
interessado. 
2. Para provar o carácter inexato ou incompleto dos dados que aparecem nos sistemas e nos documentos será 
necessária    a apresentação da documentação comprovatória perante o Responsável do Processamento. 
3. Devido ao carácter personalíssimo dos dados de carácter pessoal, é necessário apresentar cópia do 
C.P.F ou documento equivalente que comprove a identidade do interessado e seja considerado válido em direito 
de modo que o GRUPO ADDVALORA possa constata-la. Também pode ser realizada através de um 
representante legal em cujo caso, além do C.N.P.J do interessado, deverá de apresentar o C.N.P.J do 
representante e o documento que comprove a representação. 
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FORMULARIO EXERCICIO DO DIREITO DE SUPRESSÃO (DIREITO AO ESQUECIMENTO) 
 
DADOS DO RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social:  (*Entidade que corresponda ao GRUPO 
ADDVALORA) Endereço do Escritório / Serviço a que se destina o direito de 
acesso: Responsável de Proteção de Dados: D. Josu Alvarez 
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 – Madrid (España)  
E - MAIL: jalvarez@addvaloraglobal.com 
C.I.F.    
 
DADOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
D.   /   Dª.   .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicilio na Rua/Praça........................................................................ nº ................ 
Cidade...........................................  Estado..........................................  C.EP.  
C.PF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o            direito de cancelamento, de conformidade ao previsto no artigo 17 do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à proteção das pessoas físicas relativo ao processamento dos dados pessoais e a 
livre circulação desses dados 
 
SOLICITA, 
Que se proceda a realizar a supressão dos dados pessoais sobre os que exercem o direito, 
no prazo de um mês (30 dias corridos) desde a recepção desta solicitação, e que eu seja 
notificado de forma escrita o resultado da supressão /direito ao esquecimento praticada. 
Esse cancelamento obedece a: (tache-se o que proceda) 
a) Supressão dos dados que resultam ser inadequados ou excessivos, e não são 
necessários para os fins que foram recolhidos. 
b) Supressão por revogação do consentimento previamente prestado. 
c) Opor-me ao processamento segundo o disposto no artigo 21, parágrafo 1 e parágrafo 2. 
d) Os dados pessoais tenham sido tratados ilicitamente. 
e) Os dados pessoais devam suprimir-se para o cumprimento de uma obrigação legal 
(especificar que normativa) 
f) Os dados pessoais tenham sido obtidos em relação a oferta de serviços da sociedade 
da informação mencionados no artigo 8, apartado 1 do Regulamento. 
 
Que no caso de que seja confirmado que não procede realizar total o parcialmente os 
cancelamentos propostos, me seja comunicado os motivos, a fim de, no caso, solicitar a 
tutela da Agencia Española de Protección de Datos. 
Que se os dados cancelados tiverem sido comunicados, previamente, a outro Responsável 
pelo Processamento, se notifique a este (ou esses) responsável o cancelamento praticado 
a fim de que também esse Responsável proceda com os cancelamentos oportunos para 
que se respeite o dever de qualidade dos dados a que se referem os artigos 16 e 17 do 
mencionado Regulamento. 
 
Em............................a.........de...........................de 20...... 
 
Assinado: 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., AVALORA SERVICIOS 
PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO AVALORA, S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, 
S.L., ADDGESTION SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO, S.L. 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS MODELOS RELACIONADOS COM O DIREITO DE SUPRESSÃO 
(DIREITO AO ESQUECIMENTO)  

1. Será usado quando o interessado deseje suprimir dados desnecessários ou não pertinentes para a finalidade 
para que foram recolhidos e que possam estar sendo utilizados ou revogar o consentimento previamente 
prestado. 
2. Para provar o carácter de inadequados ou excessivos dos dados que estejam armazenados no GRUPO 
ADDVALORA, é necessária a apresentação da documentação comprobatória perante esta entidade.  
3. Devido ao carácter ido al carácter personalíssimo dos dados de carácter pessoal é necessário apresentar 
cópia do C.P.F. ou documento equivalente que comprove a identidade do interessado e seja considerado 
válido. Também pode se realizar através de representante legal, em cujo caso, além do C.P.F do interessado, 
deverá apresentar o C.P.F do representante e documento que comprove a rep resentação. 
4. Sem prejuízo do exercício do direito de supressão, segundo o Art. 17 do Regulamento, os dados de 
carácter pessoal poderão ser conservados durante os prazos previstos nas disposições legais aplicáveis ou, no 
caso, nas relações contratuais entre o GRUPO ADDVALORA e o interessado. 
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FORMULARIO EXERCICIO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

 
 
DADOS DO RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social:  (*Entidade que corresponda ao GRUPO 
ADDVALORA) Endereço do Escritório / Serviço a que se destina o direito de 
acesso: Responsável de Proteção de Dados: D. Josu Alvarez 
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)  
E - MAIL: jalvarez@addvaloraglobal.com 
C.I.F.    
 
DADOS DO INTERESSADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
D.   /   Dª.   .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicilio   na 
Rua/Praça.......................................................................... nº , 
Cidade...........................................  Estado..........................................  C.EP.  
C.PF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o            direito de oposição, de conformidade ao previsto no artigo 21 do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à proteção das pessoas físicas relativo ao processamento dos dados pessoais e a 
livre circulação desses dados, e consequentemente: 
 
INFORMO, 
(Descrever a situação na que se produz o processamento dos seus dados pessoais e 
enumerar os motivos pelos que você se opôs ao mesmo (item 1 e 2 das instruções) 
 
Para comprovar a situação descrita, anexo uma cópia dos seguintes documentos: 
(Enumerar os documentos que acompanham a solicitação para provar a situação descrita)  
 
SOLICITO, 
Que seja atendido meu exercício do direito de oposição nos termos 
anteriormente expostos. Em...........................a.........de...........................de 
20...... 
 
 
Assinado: 
 
 
 
 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., AVALORA SERVICIOS 
PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO AVALORA, S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y 
SEGURIDAD, S.L., ADDGESTION SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO, S.L. 
 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS MODELOS RELACIONADOS COM O DIREITO DE OPOSIÇÃO  
 
1. Será usado pelo interessado quando desejar se opor ao processamento dos seus dados, por motivos 
relacionados com sua situação particular, exceto se o processamento estivesse baseado em processamentos 
necessários para o cumprimento de uma missão realizada de interesse público ou no exercício de poderes públicos 
conferidos ao GRUPO ADDVALORA, assim como se o processamento é necessário para a satisfação de interesses 
legítimos desta entidade ou um terceiro incluindo a elaboração de perfis. 
2. Assim mesmo, poderá se opor ao processamento quando o objeto seja o marketing direito inclusive a 
elaboração de perfis na medida em que esteja relacionado com o marketing.  
3. Por conta do carácter personalíssimo dos dados de carácter pessoal, é necessário anexar a cópia do 
C.P.F ou documento equivalente que prove a identidade do interessado e seja considerado válido de modo que 
o GRUPO ADDVALORA possa constata-la. Também pode ser realizada a través de representante legal, em 
cujo caso, além do C.P.F do interessado, deverá apresentar o C.P.F do representante e o documento que 
comprove a representação. 
4. Sem prejuízo do exercício do direito de oposição segundo o Art. 21 do Regulamento, os dados de carácter 
pessoal deverão ser mantidos durante os prazos previstos nas disposições aplicáveis ou, no caso, nas 
relações contratuais entre GRUPO ADDVALORA e o interessado. 
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FORMULARIO EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITACIÓN AL TRATAMIENTO 

 
 

DADOS DO RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social:  (*Entidade que corresponda ao GRUPO 
ADDVALORA) Endereço do Escritório / Serviço a que se destina o direito de 
acesso: Responsável de Proteção de Dados: D. Josu Alvarez 
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)  
E - MAIL: jalvarez@addvaloraglobal.com 
C.I.F.    
 
 
DADOS DO INTERESSADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
D.   /   Dª.   .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicilio   na 
Rua/Praça......................................................................................... nº ..... , 
Cidade...........................................  Estado..........................................  C.EP.  
C.PF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o            direito de oposição, de conformidade ao previsto no artigo 18 do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à proteção das pessoas físicas relativo ao processamento dos dados pessoais e a 
livre circulação desses dados, e consequentemente: 
 
SOLICITA, 
 
Que se proceda a realizar a limitação do processamento dos dados pessoais sobre os que 
exercem o direito, no prazo de um mês (30 dias corridos) desde a recepção desta 
solicitação, e que eu seja notificado de forma escrita sobre o resultado da limitação do 
processamento realizada. Essa limitação obedece a: (marque com um círculo o que 
proceda). 
 
a) Impugnação da exatidão dos dados pessoais. 
b) Por opor-me à supressão dos meus dados pessoais por conta de um processamento ilícito. 
c) Mesmo que a entidade já tenha prevista a supressão dos meus dados por não ser 
necessários para os fins que foram recolhidos, preciso deles para a apresentação, o 
exercício ou a defesa das reclamações. 
d) Enquanto vocês verificam a solicitação de oposição do processamento que foi efetuada.  
 
Está informado que durante o tempo que dure a limitação do processamento, o GRUPO 
ADDVALORA só poderá processar os dados, fora da conservação, se: 
 
1. Dispõem de meu consentimento para revogar a limitação. 
2. Para proteger os direitos de outra pessoa física ou jurídica. 
3. Por questões de interesse público. 
 
Em............................a.........de...........................de 20...... 
 
Assinado: 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., AVALORA SERVICIOS 
PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO AVALORA, S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, 
S.L., ADDGESTION SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO, S.L. 
 
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO MODELO RELACIONADOS COM O DIREITO DE LIMITAÇÃO DO 
PROCESAMENTO 
1. O interessado poderá usar este modelo quando deseje limitar o processamento de seus dados, por motivos 
relacionados com as situações que se enumeram nos parágrafos a) até d) 
2. Devido ao carácter personalíssimo dos dados de carácter pessoal, é necessário anexar a cópia do C.P.F ou 
documento equivalente que comprove a identidade do interessado e seja considerado válido de modo que o 
GRUPO ADDVALORA possa constata-la. Também pode ser realizada através de representante legal, em cujo 
caso, além do C.P.F do interessado, deverá apresentar o C.P.F do representante e o documento que comprove 
a representação. 
3. Sem prejuízo do exercício do direito de limitação do processamento, segundo o Art. 18 do Regulamento, 
os dados de carácter pessoal deverão ser mantidos durante os prazos previstos nas disposições aplicáveis 
ou, no caso, nas relações contratuais entre GRUPO ADDVALORA e o interessado
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FORMULARIO EXERCICIO DO DIREITO DA PORTABILIDADE DOS DADOS 
 
DADOS DO RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social:  (*Entidade que corresponda ao GRUPO 
ADDVALORA) Endereço do Escritório / Serviço a que se destina o direito de 
acesso: Responsável de Proteção de Dados: D. Josu Alvarez 
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)  
E - MAIL: jalvarez@addvaloraglobal.com 
C.I.F.    
 
 
DADOS DO INTERESSADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
D.   /   Dª.   .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicilio   na Rua/Praça.................................................................. nº , 
Cidade...........................................  Estado..........................................  C.EP.  
C.PF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o            direito a portabilidade dos meus dados, de conformidade ao previsto 
no artigo 20 do Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativo à proteção das pessoas físicas relativo ao processamento dos dados 
pessoais e a livre circulação desses dados, e consequentemente: 
 
SOLICITA, 
Que se proceda a transferir meus dados pessoais, num formato estruturado, de uso comum 
e leitura mecânica e a transmiti-los ao novo responsável pelo processamento, se 
tecnicamente for possível, cujos dados indico a seguir: 
 
(Nome do novo responsável)  _ 
(Informação de contato)  _ 
(Formato estruturado que deseja realizar)    
(Indique se neste momento quer exercer o direito de supressão) SÍM          NÃO                                                                                        
 
Em............................a.........de...........de20...... 
 
 
Assinado: 
 
 
 
 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., AVALORA SERVICIOS 
PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO AVALORA, S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, 
S.L., ADDGESTION SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO, S.L. 
 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS MODELOS RELACIONADOS COM O DERECHO DE 
PORTABILIDADE 

1. Se utilizará pelo interessado quando deseje transferir seus dados pessoais a outro responsável pelo 
processamento.  Esta operação pode ser realizada a través do interessado e no formato que se indique ou 
diretamente pelo novo responsável que for designado pelo interessado. Neste último caso, o novo responsável 
deverá apresentar a documentação suficiente para comprovar sua designação e a autorização do interessado 
para a portabilidade. 
2. O interessado deverá indicar o nome e o sobrenome ou a razão social da Entidade e seu domicilio. 
3. O interessado deverá indicar a pessoa de contato ou endereço de e-mail onde o GRUPO ADDVALORA possa 
se dirigir para proceder a cumprimentar seu direito de portabilidade. 
4. O interessado deverá indicar o formato estruturado ou aplicativo eletrônico no que deve ser realizada a 
portabilidade, tendo em vista as instruções e critérios que possam ser estabelecidos pela Agencia Española de 
Protección de Datos. 
5. Sem prejuízo do exercício do direito de supressão, segundo Art. 17 do Regulamento, os dados de 
carácter pessoal deverão ser mantidos durante os prazos previstos nas disposições aplicáveis ou, no caso, 
nas relações contratuais entre GRUPO ADDVALORA e ou interessado. 
6. Também poderá exercer-se esse direito através de representante legal, em cujo caso, além do C.PF. 
do interessado, deverá apresentar o C.P.F do representante e documento que comprove a representação. 
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