#PÚBLICA#

TERMO DE CONSENTIMENTO

Ref: TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE MENORES DE 18 ANOS DE IDADE
A Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) dispõe, em seu artigo
14, que o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em
seu melhor interesse, nos termos do citado artigo e da legislação pertinente, mediante Termo de
Consentimento Específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável
legal pelo menor, assegurado aos responsáveis o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18
da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Sendo assim, levando em consideração tanto as disposições da Lei Geral de Proteção
de Dados acima mencionadas, bem como as disposições do item “1.5.1” do Regulamento da
Campanha
Promocional
“SICOOB
CREDICARPA
30
ANOS”,
eu,____________________________________, portador do CPF nº________________,
responsável legal pelo(a) menor ____________________________________, nascido(a) na data,
____/___/_____, portador do CPF nº________________, estou ciente e autorizo que o SICOOB
Credicarpa e as demais empresas contratadas, tais como, empresas responsáveis pelo sistema,
banco de dados, distribuição dos Números da Sorte, contabilidade, auditoria, autorização e
prestação de contas da Promoção junto à SECAP/ME, escritório de advocacia responsável pela
obtenção da autorização e prestação de contas da Promoção junto à SECAP/ME e entrega dos
prêmios, todas com a finalidade exclusiva de executar e operacionalizar a presente Promoção,
realizem o tratamento dos dados pessoais do menor (e de seu representante se necessário) para
os fins da promoção “SICOOB CREDICARPA 30 ANOS”.
___________________, ______ de ________________ de _________.

___________________________________
Assinatura do(a) responsável

Obs: Preencher e entregar o termo na cooperativa na data de seu preenchimento e adesão à campanha.
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