
 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO – LGPD/2022 
 

Eu,______________________________________________________________________________, 

inscrito no CPF sob o nº___________________________________________________, na qualidade 

de colaborador/beneficiário desta instituição, declaro que fui orientado de forma clara pelo  Grupo 

Criança em Busca de uma Nova Vida - GCRIVA sobre a proteção e o tratamento  dos meus dados 

pessoais e sensíveis. 

 
DA PROTEÇÃO 

 
Em observância à lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, declaro de 

forma livre, expressa e consciente no sentido de autorizar o  GCRIVA a realizar a coleta e o tratamento 
de meus dados pessoais e dados sensíveis para as finalidades a que se propõe o GCRIVA, de meu 
conhecimento, e de acordo com as condições aqui estabelecidas. 

 
DA COLETA 

 
Os meus dados pessoais e sensíveis poderão ser utilizados pelo   GCRIVA para: 

1. Envio aos órgãos e setores competentes, conforme seja meu vínculo com a instituição; 
2. Envio aos seus parceiros já conveniados e/ou parcerias a serem celebradas, conforme sejam as 

exigências dos respectivos editais; 
3. Fomentar a captação de doadores para os programas sociais, com estabelecimento de contatos a 

mim pela organização ou por parceiros por meio de quaisquer canais de comunicação como via 
telefônica, e-mail, SMS, WhatsApp, Telegram e programas de fala direta; 

4. Realizar pesquisas com pessoas atendidas e suas respostas para fomento dos programas sociais; 
5. Encaminhar os dados para seus parceiros públicos ou privados conforme sejam as exigências do 

Termo de Parceria de cada um. 
Estou ciente que o   GCRIVA poderá compartilhar meus dados pessoais com seus parceiros e 

demais prestadores de serviços, restringindo-se às finalidades do fomento à rede de atuação e ao 
trabalho final social da organização com a melhoria de vida dos atendidos pelo programa para fins 
de captar recursos e realizar ações diversas. 

Estou ciente que o   GCRIVA poderá tomar decisões automatizadas, com base em meus dados 
pessoais, garantindo o direito de solicitar, a qualquer tempo, a revisão dessas decisões. 

 
DA CONFIDENCIALIDADE 

 
Estou ciente do compromisso assumido pelo GCRIVA de tratar meus dados pessoais e das 

crianças sob minha responsabilidade, eventualmente informadas por mim nos formulários de 
cadastros, de forma sigilosa e confidencial, mantendo-os em ambiente seguro e não sendo utilizados 
para quaisquer fins diferentes de suas finalidades. 

 
 



 

 

 

 

DO ARMAZENAMENTO E REVOGAÇÃO 
 

Estou ciente que, a qualquer tempo, posso retirar o consentimento ora fornecido, hipótese 
em que meu vínculo junto ao GCRIVA, poderá ficar, naturalmente, prejudicadas.  

Declaro e concordo que os meus dados pessoais e eventuais dados pessoais das crianças, por 
mim informadas e sob minha responsabilidade, poderão ser armazenados, mesmo após o término 
do vínculo, inclusive após a revogação do consentimento, para cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória pelo   GCRIVA ou desde que tornados anônimos, na forma do inciso IV do art. 16. 

 
DO CONTATO 

 
Estou ciente que posso utilizar todos os canais de comunicação do   GCRIVA para tirar dúvidas 

e/ou realizar solicitações relacionadas à coleta dos meus dados pessoais. 
Por fim, declaro ter lido e ter sido suficientemente informado sobre o conteúdo deste termo 

e concordo expressamente com a coleta dos meus dados pessoais e da criança sob minha 
responsabilidade aqui descrito de forma livre e esclarecida, em observância à Lei Geral de Proteção 
de Dados nº 13.709/2018. 

 
 

Vespasiano/MG, _____ de ___________________________________, 2022 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 


