
 

ANEXO II

MODELO DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO OPERADOR OU ENCARREGADO

 

PORTARIA Nº XXX/XXXX

 

ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO DE ENCARREGADO OU OPERADOR (LGPD)

 

[Nome do Tabelião ou Oficial], [Nome completo da serven�a],



[Estado], no uso de suas atribuições, conferidas pelo ar�go 20, parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.935, de
18 de novembro de 1994.

 

CONSIDERANDO que os serviços extrajudiciais devem ser prestados com rapidez, qualidade e eficiência;

 

CONSIDERANDO que é da responsabilidade exclusiva dos notários e registradores o estabelecimento de
normas, condições e obrigações rela�vas à atribuição de funções dos prepostos, de modo a obter a
melhor qualidade na prestação dos serviços.

 

CONSIDERANDO o disposto no ar�go 23, III, da Lei nº 13.709/2018, também conhecida como Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais.

 

RESOLVE:

Nomear o escrevente [Nome do escrevente], contratado pelo sistema cele�sta, portador da cédula de
iden�dade nº [Número do documento + Estado de emissão], responsável pelas atribuições inerentes à
[Funções do escrevente], para a função de ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, O
DATA PROTECTION OFFICER (DPO).

 

[Cidade e data]

 

[Nome completo do Tabelião ou Oficial e assinatura]

 

CIENTE, [Data da assinatura do encarregado]

 

 

 

ANEXO III

MODELO FORMULÁRIO PARA TERCEIROS OBTEREM INFORMAÇÕES

 

FORMULÁRIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES

(LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)

 

NOME COMPLETO: _________________________________________________.

CPF: _______________________________________________________________.

IDENTIDADE: ______________________________________________________.

EMAIL: ____________________________________________________________.

TELEFONE: ________________________________________________________.

QUEM SOLICITA É? (   ) CLIENTE   (   ) COLABORADOR  (   ) OUTROS

DADO SOLICITADO: ________________________________________________.

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei 13.709/2018, o Cartório [Nome
da Serven�a) disponibiliza o formulário abaixo para que o requerente fique ciente que para exercer o



seu direito de acesso à informação, os dados do �tular estão protegidos e por este mo�vo o
requerente fica ciente de sua responsabilidade civil e criminal pela u�lização indevida ou ilícita dos
dados ob�dos perante esta serven�a.

Em razão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) o requerente solicita que os dados acima
sejam informados da seguinte forma:

(     ) com a confirmação de existência de tratamento;

(     ) com acesso completo aos dados;

(     ) com a correção ou atualização dos dados;

(     ) com  a anonimização, bloqueio ou  eliminação de  dados tratados em desconformidade com a lei;

(     ) com a vedação de dados pessoais.

 

 

NOME DO REQUERENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NEY BATISTA COUTINHO, CORREGEDOR, em
08/04/2021, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sistemas.tjes.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0720732 e o
código CRC 31A07CBE.


