APLICAÇÃO PARA EXERCER OS DIREITOS DE ACESSO,
SER ESQUECIDO, PORTABILIDADE OU REVOGAÇÃO DO
CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS.

Experiências Xcaret Loyalty S. A. P. I de C.V. está comprometida com o cumprimento das disposições da Lei Federal
sobre a Proteção de Dados Pessoais Mantidos por Indivíduos, que aﬁrma que você tem o direito de exercer os
seus direitos de acesso, retiﬁcação, cancelamento, oposição, para ser esquecido e portabilidade dos seus dados
pessoais e da revogação do seu consentimento na empresa, além disso, informamos que, para exercer qualquer um
dos seus direitos ou revogação, é importante que o requerente seja o proprietário ou o seu legal representante,
por isso, em ambos os casos, a identidade deve ser credenciada por meio dos documentos necessários.

*NUMERO FOUO:

DATA:
* DATA DE RECEPÇÃO
DA APLICAÇÃO

* Informação preenchida pela Experiencias Xcaret Loyalty

DADOS DO PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL
NO CASO DO PROPRIETÁRIO NÃO SER O PREENCHEDOR DO FORMULÁRIO, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL :

DADOS DO PROPRIETÁRIO
NOME:

SOBRENOME :

ÚLTIMO NOME:

RUA

Complemento

CIDADE

CEP

Nc

ESTADO
PAÍS

FORMAS DE RECIMENTO DA RESPOSTA
ENDEREÇO DE EMAIL

TELEFONE

DIREITO QUE É SOLICITADO A SER EXERCIDO PARA OS DADOS PESSOAIS

ACESSO

O direito de acesso e saber se suas informações pessoais estão
sendo processadas, bem como o escopo, condições e generalidades de tal tratamento.

RETIFICAÇÃO

O direito que você tem que corrigir suas informações pessoais ou
completá-las quando elas estiverem incorretas ou incompletas.

CANCELAMENTO

O direito de solicitar ao responsável pelo cancelamento (remoção)
dos seus dados pessoais quando considerarem que não estão
sendo tratados de acordo com os princípios, deveres e obrigações
estabelecidos na Lei.

O direito de se opor ou solicitar a cessação do tratamento de suas
informações pessoais para a pessoa responsável.

OPOSIÇÃO

O direito de um sujeito de dados receber os dados pessoais que lhes
dizem respeito, que eles têm previamente fornecido em um ' comumente uso em formato legível por máquina e tem o direito de transmitir
esses dados para outro controlador.

PORTABILIDADE

SER ESQUECIDO

O direito de ter o controle dos dados e apagar seus dados pessoais, cessar
a disseminação dos dados, e potencialmente ter terceiros suspender o
processamento dos dados, quando não for mais relevante para ﬁns
originais para processamento, ou um sujeito de dados retirando o
consentimento.

REVOGAR O CONSTIMENTO
DE TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS A ALESPERSONALES

O direto que o sujeito tem de pedir que seus dados não sejam mais
tratados pela Experiencias Xcaret Group.

DESCRIÇÃO DO PEDIDO
Escreva com clareza e precisão os dados que deseja submeter ao exercício; ou a razão pela qual você quer revogar o
consentimento de seus dados pessoais.

Nome e assinatura do proprietário ou representando legal

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O presente pedido deve ser apresentado devidamente preenchido e assinado pelo requerente ou pelo representante legal,
anexando uma cópia do documento oﬁcial comprovativo da sua identidade como proprietário dos dados pessoais diretamente em
nossos escritórios localizados na Carretera Chetumal Puerto Juarez, km 282, int B, rancho Xcaret, Solidaridad, Playa del Carmen,
Quintana Roo, México, CP 77710 ou através do endereço de e-mail privacidad@experienciasxcaret.com.mx. Se agir através de
um representante legal, deve ser anexada uma cópia dos documentos de identiﬁcação do representante e do proprietário, bem
como o documento que comprove a representação legal da parte interessada. A recepção e o processamento dos seus dados e
documentos terão como ﬁnalidade exclusiva a gestão adequada dos seus direitos com um tempo máximo de resposta de 20 dias
úteis contados a partir da data de recepção.
O responsável pode negar a realização do exercício de direitos quando o requerente não for o proprietário dos dados pessoais
ou o representante não for devidamente credenciado, quando os dados pessoais do requerente não forem encontrados na sua
base de dados, quando os direitos forem daniﬁcados de um terceiro, quando há um impedimento legal ou a resolução de uma
autoridade competente, quando a retiﬁcação, cancelamento, oposição, portabilidade ou ser esquecido tenha sido previamente
feita.
A entrega dos dados pessoais será gratuita, o proprietário deve cobrir apenas os custos de transporte justiﬁcados.

