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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal 
Sistema Integrado de Administração de Pessoal 

FORMULÁRIO PARA TRATAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS 

 

EXTRATOR DE DADOS / DATAWAREHOUSE SIAPE 

SOLICITAÇÃO PARA EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE  

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS POR TERCEIROS 
As demandas destinadas à execução de políticas públicas pela Administração são isentas desta formalidade 

Anexar justificativa do pedido (e-mail, ofício, outros) 

DADOS DO SOLICITANTE 

NOME COMPLETO 

 
 

MATRÍCULA SIAPE 

 

CARGO 

 

CPF 

  

CIDADE / UF 

 

NOME DO ÓRGÃO 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 

TELEFONE 

(          ) 

ASSINATURA DO REQUISITANTE 

 

DATA 

 

JUSITICAFICATIVA DO PEDIDO 

 

 

 

QUANTO AO CONSENTIMENTO 

[   ] Consta consentimento do titular ou titulares dos dados ou seus responsáveis legais, com a delimitada finalidade. As cópias das autorizações estão sendo 

apresentadas juntamente com este formulário. 

[   ] Sem fornecimento de consentimento do titular ou responsável legal – Indicar hipótese abaixo. 

NA HIPÓTESE DE NÃO HAVER CONSENTIMENTO 
[   ] cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

[   ] tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; 

[   ] realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; 

[   ] exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 

1996 (Lei de Arbitragem) ; 

[   ] proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

[   ] tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; 

[   ] tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;  

[   ] garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os 

direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. 
ASSINATURA DO REQUERENTE: Declaro ser legítima a solicitação, estando ciente das responsabilidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados e demais 

normativos. 
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PARECER DO ENCARREGADO DE DADOS 
Juntar Manifestação da ANPD, caso necessário 

[   ] O requerimento atende os requisitos legais para compartilhamento de dados pessoais sensíveis sem que haja consentimento direto ou indireto do titular ou 

responsável legal pelos dados. 

[   ] O requerimento NÃO atende os requisitos. Justificativa (pode ser juntado despacho): 

 
Assinatura do Encarregado de Dados (conforme designação prévia) 

 

 

AUTORIZAÇÃO DO CONTROLADOR DE DADOS 

[   ] Autorizo operador de dados a proceder com a extração e compartilhamento de dados sensíveis para tratamento conforme especificado. 

[   ] Indefiro o pedido 

Assinatura do Controlador de Dados  

 

 

 
OBS: Este formulário só terá validade se o termo de responsabilidade abaixo estiver impresso no verso, devidamente preenchido e assinado.  
 
 

Reservado ao Operador de dados  
Número das Requisições geradas no Extrator de Dados 
 
 
Data, Hora e nome do Relatório do DataWarehouse SIAPE 

 
 

 


