
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO PARA TITULAR DE DADOS

Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. 

CNPJ nº 33.030.944/0001-60

Avenida Nove de Julho, n° 5955, loja A1 a loja A15 CEP 01407-200 São Paulo – SP 

Conforme descrito em nossa  Política de Privacidade, para oferecer as funcionalidades da Plataforma, a

SuperSim  precisará  coletar  e  tratar  seus  Dados  Pessoais.  A  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  (Lei  nº

13.709/2018) prevê que você, como titular de dados, possui uma série de direitos com relação aos seus

dados pessoais, incluindo, conforme estipulado no artigo 18, os direitos de confirmação, acesso, correção,

anonimização, bloqueio, portabilidade, eliminação, informação sobre o compartilhamento e revogação de

consentimento.

A sua solicitação será avaliada e processada no período de [  ] dias contados do recebimento do pedido

pela SuperSim. Em alguns casos, devido à complexidade e ao número de pedidos, este prazo poderá ser

prorrogado  por  igual  período.  Se  este  for  o  caso,  nós  informaremos  a  você  sobre  os  motivos  da

prorrogação.

Para  garantir  a  segurança  e  integridade  dos  Dados  Pessoais  tratados  pela  SuperSim,  solicitaremos

informações de identidade antes de divulgar Dados Pessoais a um titular de dados ou, se for o caso, ao

terceiro agindo em nome do titular dos dados, para assegurar que este tem legitimidade para fazer uma

solicitação.  Se  a  SuperSim  não  for  capaz  de  verificar  sua  identidade  com base  nas  informações  ou

documentos  fornecidos  por  você,  a  SuperSim poderá  solicitar  informações  ou  documentos  adicionais,

conforme julgar apropriado para concluir o processo de verificação.

Nome Completo

E-mail

Telefone/Celular

Data da Solicitação

Qual a natureza da sua solicitação?

 Confirmação da existência de tratamento de dados 
pessoais

 Acesso aos dados pessoais

 Correção de dados incompletos, inexatos ou 
desatualizados

 Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 
desnecessários ou excessivos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm


 Portabilidade de dados pessoais

 Informação sobre compartilhamento de dados pessoais

 Eliminação de dados pessoais tratados com base no 
consentimento

 Revogação de consentimento prévio

Indique os dados pessoais
relacionados a sua solicitação

 Nome completo/apelido

 Endereço

 RG/ CPF/Título de Eleitor

 Dados Financeiros e de Históricos Pessoais (inclui, score 
de crédito, faixa de renda, situação na Receita Federal, 
títulos protestados, etc.)

 Dados de contato (ex.: e-mail e telefone)

 Foto/Vídeo/Profiling

 Idade/Data de Nascimento

 Grau de instrução

 Dados sensíveis (inclui, origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 
organização religiosa, filosófica ou política, dado de 
saúde, orientação sexual e dado genético ou biométrico)

 Outros. Quais? __________________________

Upload de Documento de
Identificação [inserir botão para upload de documento]

Assinatura/Envio

Ao assinar abaixo/clicar no botão de ENVIAR abaixo, eu
declaro  e  confirmo  que  todas  as  informações  e
documentos de suporte fornecidos por mim em relação a
esta solicitação são verdadeiros,  precisos e completos.
Eu entendo que, para cumprir suas obrigações legais com
relação  à  minha  solicitação,  será  necessário  que  a
SuperSim  verifique  minha identidade  e,  ainda,  poderá
entrar em contato comigo para obter informações mais
detalhadas  a  fim  de  localizar  os  Dados  Pessoais
solicitados.

Assinatura: _________________________

Observações:

(1) A SuperSim se reserva no direito de restringir o acesso a certos dados pessoais ou recusar-se a cumprir

sua  solicitação  como titular  de  dados,  conforme  permitido  pela  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados.  A

SuperSim apenas  poderá  fornecer  dados  pessoais  que  estejam em seu banco de dados  e/ou sob seu

controle. Para processar esta solicitação, as informações contidas neste formulário poderão ser fornecidas

a prestadores de serviços terceirizados, conforme necessário.

(2) Os dados pessoais coletados neste formulário são necessários para permitir que a sua solicitação seja

processada corretamente e apenas serão usados em conexão com esta solicitação.



Para uso interno da SuperSim:

Recebido por: ____________________________________________ Data: ____________________

Verificado por: ____________________________________________ Data: ____________________

Comentários: _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


