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ARQUIVO GERAL Data   /  /   
 
 

Módulo para solicitação  
de acesso 

 
Escrever em letra de forma e enviar a: 

info.archiviogenerale@focolare.org 
Anexar fotocópia ou escaneamento digital de um documento de 

identidade válido 
 

O/A abaixo assinado/a:………………………………………………..………………………… 
 

Nascido/a em:……………………. No dia……………….........  país de nascimento:…………….......................... 

nacionalidade:…………………...... residente em ……………………………...…..……………… 

domiciliado em: ………………..... na rua……………………………………cep:….....…… nação ………………….. 

tel:…………………...…...…..........................         email……………………….........................  

profissão ou qualificação……………………………………………………………………… 

entidade a que pertence……………………………………………………………………… 
 
 
 

solicita ser admitido/a à consulta da documentação do Arquivo geral do  
Movimento dos Focolares 
 
 

 
Objeto da pesquisa 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Finalidade da pesquisa  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:archivio.generale@focolare.org
http://www.focolare.org/
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O/A abaixo assinado/a declara, sob a própria responsabilidade, não ter sido excluído/a das salas 

de estudo e de leitura dos Arquivos e das Bibliotecas, no território italiano e no exterior; 

 

Compromete-se a  r e s p e i t a r  as r e g r a s  e m  v i g o r  relativas ao serviço prestado ao público 
no Arquivo (ver abaixo), que declara aceitar; 

 
 
 

Aceita o envio de material informativo ou outras comunicações relativas às publicações do 

AGMF e dos Centros de estudos do Movimento dos Focolares: 

    Sim □ Não □ 
 
 
 

   Local, data ……………………………………………. Assinatura do requerente……………………………………… 
 
 

Autoriza-se a consulta 
 
 
 

Rocca di Papa (RM), …………………………… Assinatura pelo AGMF ……………………………………………. 
 
 
 
 

Informativo sobre as regras em vigor 

O requerente compromete-se a observar quanto previsto no “Código de proteção de dados pessoais” D.lgs. 196/03 e suas sucessivas 
modificações e aditamentos, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à 
proteção das pessoas físicas, no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e no “Código de Ética e de Boa Conduta para o 
Tratamento de Dados Pessoais Históricos Propósitos”, emanado pelo garante para a proteção dos dados pessoais com a medida de 
14.03.2001 e suas sucessivas modificações e aditamentos. 

 
Informações sobre o tratamento dos dados pessoais 

Em conformidade com o Decreto Legislativo no. 196/03 e suas subsequentes alterações e adições, e o art. 13 do Regulamento UE 
2016/679 (RGPD), informamos que os dados pessoais obtidos a partir deste pedido de admissão à consulta são recolhidos no Arquivo 
Geral do Movimento dos Focolares exclusivamente com a finalidade de gerir este pedido de consulta, em conformidade com a 
legislação e as disposições aplicáveis em matéria de arquivo, e que esses dados não serão comunicados nem divulgados a outras 
entidades públicas ou privadas. Os dados serão processados durante o período necessário para a prestação correta e completa do 
serviço solicitado.  
A não disponibilização de dados pessoais impossibilita a obtenção do serviço solicitado. 
O controlador de dados é P.A.F.O.M com sede em Rocca di Papa (Roma - Itália), Via Frascati, 306. 
A Lei Aplicável concede ao requerente um número de direitos, incluindo, a mero título de exemplo, o direito: (i) de acessar seus Dados 
Pessoais; (ii) de solicitar sua retificação; (iii) de atualizar e cancelar, se incompleto, errôneo ou coletado em violação da lei; (iv) solicitar 
que o tratamento seja limitado a uma parte das informações que lhes dizem respeito; (v) transmitir ao mesmo ou a terceiros as 
informações que lhes dizem respeito (C.d. “Portabilidade dos dados"); (vi) opor-se ao seu tratamento por motivos legítimos; (vii) 
retirar o seu consentimento a qualquer momento através de um pedido por escrito dirigido sem formalidades à P.A.F.O.M. enviado 
por correio eletrônico para info.archiviogenerale@focolare.org . P.A.F.O.M. lembra que, quando a resposta aos pedidos não pode ter 
sido considerada satisfatória, o utilizador pode apresentar uma reclamação junto à Autoridade Garante para a Proteção de Dados 
Pessoais (www.garanteprivacy.it) nas modalidades previstas na Lei Aplicável. 
O endereço específico da P.A.F.O.M. para transmitir pedidos de exercício de direitos reconhecidos pelo Regulamento UE 2016/679 
(RGPD) é privacy@focolare.org 
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