Formulário de Solicitação de Direitos de
Titulares de Dados Pessoais
Por favor, preencha este formulário para exercer os direitos acerca de seus dados pessoais, de acordo com as leis de
privacidade e proteção de dados aplicáveis.
Por favor envie este formulário:
- Via e-mail para DataProtectionOfficer@franklintempleton.com, ou
- Pela via postal para o escritório mais próximo da Franklin Templeton e aos cuidados do Encarregado de Proteção de
Dados.
A Franklin Templeton analisará sua solicitação dentro dos prazos legais, a partir do recebimento deste formulário
preenchido de forma completa.
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☐Sr.

DETALHES DO SOLICITANTE (Por favor use tinta preta e LETRAS MAIÚSCULAS. O preenchimento de todas as seções
marcadas com um asterisco é obrigatório)

☐Sra.

☐Srta.

☐Outro: ______________

*Nome(s)
__________________________________________

*Sobrenome(s)
__________________________________________

*Número de Contato
__________________________________________

E-mail
__________________________________________

CPF
__________________________________________
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RELACIONAMENTO (Aplicável apenas a pessoas físicas)

Por favor selecione o tipo de relacionamento que você possui com a Franklin Templeton Investments. É possível selecionar
mais de uma opção.
☐ Cliente Atual

Número de Referência do Cliente: _____________

Referência de Portfólio: _____________

☐ Ex-Cliente

Número de Referência do Cliente: _____________

Referência de Portfólio: _____________

☐ Distribuidor / Corretor / Consultor Financeiro Independente

Número de Corretor: _____________

☐ Ex-Distribuidor / Corretor / Consultor Financeiro Independente

Número de Corretor: _____________

☐ Empregado / Ex-Empregado
☐ Outro: _______________________________________________

(Por favor forneça maiores detalhes sobre seu relacionamento com a Franklin Templeton, ex.: cliente potencial, fornecedor, etc.)

☐ Tipo de Documento de Identificação: _____________
(ex.: RG, Passaporte, CNH)

Número do Documento: ___________________
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SOLICITAÇÕES (Apenas um direito por formulário)

Por favor marque a caixa correspondente para indicar o objetivo da sua solicitação e forneça maiores detalhes nos
campos abaixo.
☐ Direito de Acesso*

☐ Direito de Revogação do Consentimento

☐ Direito de Confirmação de Tratamento de Dados

☐ Direito de Exclusão de Dados Tratados com
Consentimento

☐ Direito de Correção

☐ Direito de Portabilidade

☐ Direito de Exclusão de Dados Tratados em
Desconformidade
*Os resultados relacionados ao Direito de Acesso serão
entregues via e-mail.

Com relação ao Direito de Acesso e Direito de Confirmação de Tratamento de Dados, como você gostaria de receber a
resposta?
☐ Em formato simplificado, imediatamente

☐ Uma lista completa dos meus dados pessoais

Notas: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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ASSINATURA

___________________________________
Nome do Solicitante
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___________________________________
Assinatura do Solicitante

_____/_____/_____
Data (DD/MM/AAA)

INSTRUÇÕES

Seção 1 – Detalhes do Solicitante
A Franklin Templeton usará as informações que você fornecer para registrar sua solicitação e verificar sua identidade.
Seção 2 – Relacionamento
A Franklin Templeton usará as informações que você fornecer para buscar e localizar seus dados pessoais dentro dos
sistemas aplicáveis da Franklin Templeton.
Seção 3 – Solicitação
Por favor, especifique a natureza da sua solicitação. Os direitos de titulares de dados pessoais estão resumidos abaixo:
Direito de Acesso – Os titulares de dados pessoais podem solicitar acesso aos seus dados pessoais tratados pela FTI.
Direito de Confirmação de Tratamento de Dados – Os titulares de dados pessoais podem solicitar a confirmação, por parte
da FTI, se estamos tratando seus dados pessoais e quais são esses dados.
Direito de Correção* – Os titulares de dados pessoais podem solicitar à FTI a correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados.

*Ao fazer essa solicitação, por favor inclua os detalhes de quais dados pessoais você gostaria de atualizar e quais)
informações devem ser corrigidas.
Direito de Exclusão de Dados Tratados em Desconformidade** – Os titulares de dados pessoais têm direito de requerer a
anonimização, bloqueio ou exclusão dos dados que considerarem desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com as disposições das leis de proteção de dados.
**Ao fazer essa solicitação, por favor especifique quais dados você acredita que estejam sendo tratados em
desconformidade.
Direito de Revogação do Consentimento – Os titulares de dados pessoais podem retirar o consentimento fornecido para
o tratamento de seus dados pessoais, quando esse tratamento tiver como base legal o consentimento.
Direito de Exclusão de Dados Tratados com Consentimento – Quando o consentimento for revogado, os titulares de dados
pessoais podem também solicitar a exclusão de seus dados pessoais tratados com base no consentimento. Se houver
alguma lei que nos proíba de excluir suas informações pessoais, lhe informaremos.
Direito de Portabilidade – Os titulares de dados pessoais podem solicitar que a FTI torne disponíveis seus dados pessoais
para outra organização. Nesse caso, nós preservaremos nossos segredos comerciais e industriais e forneceremos as
informações de acordo com os padrões de interoperabilidade definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Direitos Adicionais
Se você acredita que seus dados pessoais estão sendo tratados pela FTI sem o seu consentimento, você pode se opor ao
tratamento, na medida do permitido em lei. Por favor, envie um e-mail com os detalhes de sua objeção para
DataProtectionOfficer@franklintempleton.com.
Os titulares de dados pessoais podem solicitar a revisão de algumas decisões baseadas em tratamento automatizado de
dados, incluindo decisões que definam seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou aspectos de sua
personalidade. Atualmente, a FTI não toma esse tipo de decisão com base no tratamento automatizado de dados. Por
favor direcione qualquer pergunta relacionada a esse assunto para DataProtectionOfficer@franklintempleton.com.

