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FORMULÁRIO EXERCÍCIO DO DIREITO DE ACESSO 

 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social: Addvalora Brasil, pertencente ao GRUPO ADDVALORA*  
Responsável de Proteção de Dados: William Miranda Fernandez 
Endereço: Avenida Marechal Câmara, nº 160 – Conj. 1208 – Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20.020-080.  
E-MAIL: protecaodedados@addvaloraglobal.com 
 
DADOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
Sr./ Sra. .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicílio   na 
Rua ............................................................................................ nº ................ .....  
Cidade...........................................  Estado..........................................  CEP. .  
CPF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o direito de acesso, em conformidade com o previsto na Lei Geral de 
Proteção de Dados brasileira (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”, arts. 9º e 18º). 
 
SOLICITA, 
o direito de acesso aos seus dados pessoais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar 
da recepção dessa solicitação (LGPD, art. 19º, II), e que o retorno seja dado no formato 
indicado a seguir: 
 
         _ por meio eletrônico, seguro e idôneo  
         _ forma impressa  
 
Sendo assim, solicita que a informação contenha, de modo claro e completo, os dados da 
base que sobre minha pessoa são tratados e/ou armazenados, as categorias dos dados, 
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. 
 
Cidade, data e ano. 
 
 
Assinatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: ADDVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., ADDVALORA 
SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO ADDVALORA, 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 

 
É necessário apresentar a cópia do CPF ou documento equivalente que comprove a identidade e seja considerado 
válido para todos os efeitos legais para que o GRUPO ADDVALORA possa realizar a verificação oportuna. No caso 
de atuação através de representante legal deverá ser apresentado também o CPF do representante, devidamente 
acompanhado do documento que comprove a legitimidade da representação. 
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GRUPO ADDVALORA 

FORMULÁRIO EXERCÍCIO DO DIREITO DE CORREÇÃO 

 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social: Addvalora Brasil, pertencente ao GRUPO ADDVALORA*  
Responsável de Proteção de Dados: William Miranda Fernandez 
Endereço: Avenida Marechal Câmara, nº 160 – Conj. 1208 – Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20.020-080.  
E-MAIL: protecaodedados@addvaloraglobal.com 
 
 
DADOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
Sr./ Sra. .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicílio   na 
Rua ............................................................................................ nº ................ .....  
Cidade...........................................  Estado..........................................  CEP. .  
CPF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o direito de correção, em conformidade com o previsto na Lei Geral de 
Proteção de Dados brasileira (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”, art. 18º). 
 
SOLICITA, 
Que se proceda a realizar a correção dos dados pessoais sobre os que se exercem o direito, 
que se realize imediatamente ou em prazo a ser informado pelo Controlador, a contar da 
data da recepção da solicitação, e que eu seja notificado de forma escrita o resultado da 
retificação praticada. 
 
Caso seja confirmado que não procede a correção total ou parcial, deverão ser informados  
os motivos para, conforme o caso, solicitar a tutela da Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD). 
 
Caso os dados já tenham sido retificados, o destinatário será notificado da correção 
praticada, observado o disposto na LGPD, ressalvados os casos previstos no art. 16º da 
LGPD. 
 
Cidade, data e ano. 
 
 
Assinatura: 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: ADDVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., ADDVALORA 
SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO ADDVALORA, 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 

 
É necessário apresentar a cópia do CPF ou documento equivalente que comprove a identidade e seja considerado 
válido para todos os efeitos legais para que o GRUPO ADDVALORA possa realizar a verificação oportuna. No caso 
de atuação através de representante legal deverá ser apresentado também o CPF do representante, devidamente 
acompanhado do documento que comprove a legitimidade da representação.  
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FORMULÁRIO EXERCÍCIO DO DIREITO DE ELIMINAÇÃO (DIREITO AO ESQUECIMENTO) 

 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social: Addvalora Brasil, pertencente ao GRUPO ADDVALORA*  
Responsável de Proteção de Dados: William Miranda Fernandez 
Endereço: Avenida Marechal Câmara, nº 160 – Conj. 1208 – Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20.020-080.  
E-MAIL: protecaodedados@addvaloraglobal.com 
 
DADOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
Sr./ Sra. .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicílio   na 
Rua ............................................................................................ nº ................ .....  
Cidade...........................................  Estado..........................................  CEP. .  
CPF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o direito de eliminação, em conformidade com o previsto na Lei Geral de 
Proteção de Dados brasileira (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”, arts. 16º e 18º). 
 
SOLICITA, 
Que se proceda a realizar a eliminação dos dados pessoais desnecessários ou tratados em 
desconformidade com a lei brasileira sobre os que se exercem o direito, que se realize 
imediatamente ou em prazo a ser informado pelo Controlador, a contar da data da recepção 
da solicitação, e que eu seja notificado quando da completa eliminação. 
 
Caso os dados já tenham sido eliminados, o destinatário será notificado, nos termos da  
LGPD. 
 
Cidade, data e ano. 
 
 
Assinatura: 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: ADDVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., ADDVALORA 
SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO ADDVALORA, 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 

 
É necessário apresentar a cópia do CPF ou documento equivalente que comprove a identidade e seja considerado 
válido para todos os efeitos legais para que o GRUPO ADDVALORA possa realizar a verificação oportuna. No caso 
de atuação através de representante legal deverá ser apresentado também o CPF do representante, devidamente 
acompanhado do documento que comprove a legitimidade da representação. 
 
 



GRUPO ADDVALORA 

4 Versão 1 

 

 

  
 

FORMULÁRIO EXERCÍCIO DO DIREITO DE ANONIMIZAÇÃO 
 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social: Addvalora Brasil, pertencente ao GRUPO ADDVALORA*  
Responsável de Proteção de Dados: William Miranda Fernandez 
Endereço: Avenida Marechal Câmara, nº 160 – Conj. 1208 – Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20.020-080.  
E-MAIL: protecaodedados@addvaloraglobal.com 
 
 
DADOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
Sr./ Sra. .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicílio   na 
Rua ............................................................................................ nº ................ .....  
Cidade...........................................  Estado..........................................  CEP. .  
CPF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o direito de anonimização, em conformidade com o previsto na Lei Geral de 
Proteção de Dados brasileira (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”, art. 18º). 
 
DADOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
Sr./ Sra. .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicílio   na 
Rua ............................................................................................ nº ................ .....  
Cidade...........................................  Estado..........................................  CEP. .  
CPF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o direito de anonimização, em conformidade com o previsto na Lei Geral de 
Proteção de Dados brasileira (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”, art. 18º). 
 
INFORMO, 
(Justificar o motivo do pedido de anonimização) 
 
Caso os dados já tenham sido anonimizados, o destinatário será notificado, nos termos da  
LGPD. 
 
Cidade, data e ano. 
 
Assinatura: 
 
 
 
 
 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: ADDVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., ADDVALORA 
SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO ADDVALORA, 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 

 
É necessário apresentar a cópia do CPF ou documento equivalente que comprove a identidade e seja considerado 
válido para todos os efeitos legais para que o GRUPO ADDVALORA possa realizar a verificação oportuna. No caso 
de atuação através de representante legal deverá ser apresentado também o CPF do representante, devidamente 
acompanhado do documento que comprove a legitimidade da representação. 
 



GRUPO ADDVALORA 

6 Versão 1 

 

 

 
FORMULÁRIO EXERCÍCIO DO DIREITO À PORTABILIDADE DOS DADOS 

 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO 
Nome / razão social: Addvalora Brasil, pertencente ao GRUPO ADDVALORA*  
Responsável de Proteção de Dados: William Miranda Fernandez 
Endereço: Avenida Marechal Câmara, nº 160 – Conj. 1208 – Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20.020-080.  
E-MAIL: protecaodedados@addvaloraglobal.com 
 
 
DADOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL 
Sr./ Sra. .......................................................................,   maior   de   idade, com   
domicílio   na 
Rua ............................................................................................ nº ................ .....  
Cidade...........................................  Estado..........................................  CEP. .  
CPF..........................., acompanhado de cópia, endereço de e-mail, por meio do presente 
escrito exerce o direito à portabilidade de dados, em conformidade com o previsto na Lei 
Geral de Proteção de Dados brasileira (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”, art. 18º). 
 
SOLICITA, 
Que se proceda a transferir meus dados pessoais, em 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                                                                                        
 
Cidade, data e ano. 
 
Assinatura: 
 
 
 
 
 
(*) GRUPO ADDVALORA está constituído pelas seguintes Entidades: ADDVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L., ADDVALORA 
SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO ADDVALORA, 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 

 
É necessário apresentar a cópia do CPF ou documento equivalente que comprove a identidade e seja considerado 
válido para todos os efeitos legais para que o GRUPO ADDVALORA possa realizar a verificação oportuna. No caso 
de atuação através de representante legal deverá ser apresentado também o CPF do representante, devidamente 
acompanhado do documento que comprove a legitimidade da representação. 
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