TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS

Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o
TITULAR concorda com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica,
em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD).

Através do presente instrumento, eu, venho por meio deste, autorizar que FUNDAÇÃO
DE

ENSINO

E

TECNOLOGIA

DE

ALFENAS

entidade

mantenedora

da

UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO – UNIFENAS, instituição de
Ensino Superior, com sede na Rodovia MG 179, KM 0, Bairro Trevo, , Alfenas – MG,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.878.554/0001-99, aqui denominada como
CONTROLADORA, tome decisões referentes ao tratamento de meus dados pessoais,
bem como realize o tratamento de meus dados pessoais, envolvendo operações como as
que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão
ou extração. Ainda, a presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo
todos os dados pessoais abaixo descritos, em todo território nacional e no exterior, sob
qualquer forma e meios:

Dados Pessoais
A CONTROLADORA fica autorizada a realizar o tratamento dos seguintes dados
pessoais do TITULAR:
•

Nome Completo

•

Número do Celular

•

E-mail

•

Cidade

Finalidades do Tratamento dos Dados
O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes finalidades:

•

Envio de e-mail com o teste e resultado da sondagem vocacional e informativos
sobre o evento.

•

Possibilitar que o Controlador divulgue referidas informações em seus sites e
portais de divulgação, incluindo, mas não se limitando, no endereço eletrônico.

•

Envio de ofertas e Cursos da UNIFENAS via telefone e-mail/SMS.

•

Inclusão em grupo de WhatsApp criado com a finalidade de receber
conteúdos referentes à programação do evento

Compartilhamento de Dados
O CONTROLADOR fica autorizado a compartilhar os dados pessoais do TITULAR com
outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas
neste termo, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709.

Segurança dos Dados
O Controlador responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Término do Tratamento dos Dados
O Controlador poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo o período
em que os mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas nestes Termo.

