
Passo a Passo
para

requisições
segundo o Art.
18, inc. III A VI

e inc. IX da
LGPD

 

LGPD



III - correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados;

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto nesta Lei;

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos
dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço
ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com
a regulamentação da autoridade nacional, observados os

segredos comercial e industrial;

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o
consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas

no art. 16 desta Lei;

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do
art. 8º desta Lei.



Acesse o link
https://falabr.cgu.gov.br 

Se já tiver cadastro, clique
em "Entrar".

Caso não tenha, clique em
"Cadastrar" e siga as
instruções.



Depois que fizer o login, aparecerá a tela a seguir:

Clique em "Nova Manifestação", como
mostrado na imagem acima.

Cadastrando
sua

manifestação:



Escolha a opção "Solicitação", como indicado
na imagem acima.



Confira os seus dados de Identificação e depois, no campo
"Destinatário", escreva o nome "IFAL" que aparecerá o nome

completo do órgão, como mostrado na imagem acima.



Na "Descrição", escolha o assunto "Dados Pessoais - LGPD". 

No campo "Fale aqui" descreva o conteúdo da sua requisição.



O "Local do Fato" é um campo de preenchimento NÃO obrigatório. 
Caso não queira preencher, basta clicar em "Avançar".

Caso queira informar os dados, preencha e depois clique em
"Avançar".



Revise os dados da
sua solicitação.

 Se precisar fazer
alguma correção,

clique em "Voltar" e
faça as alterações

necessárias.

 Quando estiver
tudo correto, clique

em "Concluir"



PRONTO!
Sua manifestação foi
cadastrada e será
respondida dentro do
prazo legal.


