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UNIMED DE ARARAQUARA 
COOPERATIVA      DE TRABALHO 
MÉDICO, inscrita no CNPJ 
45.272.366/0001-58, com sede na Rua 
Carlos Gomes, 1943, Centro, CEP: 14.801-
3  4  0  ,  em Araraquara – SP, doravante 
denominada CONTROLADORA. 

 
 

 
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca do(a) 
Sr.(a) 
   , 
portador do   RG   n° ,   CPF   n°  , 
doravante denominado TITULAR, quanto ao consentimento relacionado ao 
tratamento de seus dados pessoais para a finalidade específica, em conformidade com 
a Lei nº 13.709/2019 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

I. DO CONSENTIMENTO 

Ao manifestar sua aceitação para com o presente termo, o TITULAR consente e 
concorda que    a CONTROLADORA proceda com o tratamento de seus dados. 

Entende-se por tratamento de acordo com o artigo 5º inciso X da Lei 13.709/2019, 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. 

II. DADOS PESSOAIS E DA IMAGEM 

A Controladora fica autorizada a tomar decisões referentes ao tratamento e a realizar o 
tratamento dos seguintes dados pessoais do Titular - nome completo, Registro Geral 
(RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), e-mail, telefone celular e imagem para 
impressão nos livros distribuidos no concurso e divulgadas no site da Unimed 
Araraquara e em outros canais de divulgação do evento. 

O titular está ciente que sua imagem e sua historia serão inseridas em exemplares de 
livros impressos os quais serão distribuidos a terceiras pessoas, físicas e jurÍdicas e 
desde já autoriza a inserção, impressão e distribuição. Fica ainda ciente de que sua 
imagem e sua história serão divulgadas no site da Unimed Araraquara, inclusive em 
formato de e-book e em outros canais de divulgação do evento, devendo o titular 
solicitar, expressamente, à Unimed a retirada do conteúdo do site se assim 
eventualmente desejar. 

      
 

III. FINALIDADE DO TRATAMENTO 

Em atendimento ao artigo 8º § 4 da Lei 13.709/2019 este termo guarda finalidade 
determinada, sendo que os dados serão utilizados especificamente para fins de 
possibilitar que a Controladora utilize tais dados na inscrição, divulgação, 
premiação, expedição dos livros e do conteúdo digital e contato com os interessados 
participantes do  Concurso Cultural 
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IV. SEGURANÇA DOS DADOS: 

A Controladora 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. 

Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709/2019, o Controlador comunicará à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao Titular a ocorrência de 
incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular. 

 

V. TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS: 
 

A Controladora poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante o período 
de 23 de Outubro de 2021 a 30 de Março de 2022. Dados pessoais anonimizados, sem 
possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período 
indefinido. 

VI. DIREITOS DOS TITULARES: 

O Titular tem direito a obter da Controladora, em relação aos dados por ela tratados, a 
qualquer momento e mediante requisição: 

I - confirmação da existência de tratamento; II - acesso aos dados; III - correção de 
dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - anonimização, bloqueio ou 
eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com 
o disposto na Lei nº 13.709/2019; V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de 
serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da 
autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; VI - eliminação dos 
dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas 
no art. 16 da Lei nº 13.709/2019; VII - informação das entidades públicas e privadas 
com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII - informação 
sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 
negativa; IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 
13.709. 

 

Após a publicação e distribuição dos livros a Unimed não terá mais a disponibilidade e 
o armazenamento dos dados constantes nos exemplares distribuídos a terceiros, razão 
pela qual não terá como atender o disposto no parágrafo acima, devido ao fato dos 
dados estarem impressos e publicizados. Apenas será possível o cumprimento do 
disposto no parágrafo acima antes da impressão dos livros e no caso do livro digital (e-
book) divulgado no site da Cooperativa. 

 

A Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico fica à inteira disposição 
para prestar maiores informações aos titulares. 

 
 


