TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO
DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Termo de consentimento do(a) responsável legal pelo(a) beneficiário que não atingiu os 18 (dezoito) anos completos, autorizando o tratamento
dos dados pessoais pela Previndus - Associação de Previdência Complementar, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
A Previndus adota os cuidados específicos prescritos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de modo que seja preservado o melhor
interesse do menor, e que o consentimento, contratação e autorização sejam realizados diretamente pelo responsável legal.
DADOS DO TITULAR
O titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que serão objeto do tratamento, neste caso, criança/adolescente :

Nome:

CPF:

DADOS DO RESPONSÁVEL:
O responsável é a pessoa responsável legal pela criança/adolescente, titular dos dados pessoais, que consentirá com o tratamento dos dados
pessoais:

Nome:
Dt Nascimento

CPF:
Sexo:

Grau de Parentesco

DADOS PESSOAIS DO TITULAR OBJETO DO TRATAMENTO
Poderão ser tratados os seguintes dados pessoais:
Nome - CPF - Data de Nascimento - Sexo - Grau de Parentesco/relação com o participante
FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
As operações de tratamento de dados pessoais do titular a quem este termo de consentimento se refere têm por base a execução do contrato
previdenciário celebrado entre o participante e a Previndus, o devido cumprimento do disposto nos regulamentos dos planos de benefícios
previdenciais administrados pela Previndus, bem como o cumprimento de sua obrigação legal ou regulatória.
A Previndus poderá realizar o tratamento dos dados pessoais do titular durante toda vigência do contrato e, armazená-los, após seu término, para
fins de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, observando as finalidades listadas neste termo, ou mantê-los de forma anonimizada.
DIREITOS DO TITULAR
Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o titular poderá, por intermédio de seu/sua representante legal, exercer todo e
qualquer direito assegurado nesta lei, como: (a) requisitar a confirmação do tratamento; (b) requisitar o acesso aos dados; (c) requisitar a correção
dos dados; (d) requisitar a anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos dados desnecessários ou excessivos ou, ainda, tratados em
desconformidade com a Lei Geral de Dados Pessoais; (e) requisitar a portabilidade dos dados, observado o segredo industrial ou comercial; (f)
requisitar a eliminação dos dados, ressalvadas as hipóteses de execução de contrato e/ou cumprimento de obrigação legal; (g) requisitar
informação acerca das entidades públicas e privadas para as quais houve compartilhamento dos dados; (h) informações acerca da possibilidade
de não fornecimento do consentimento, sendo a consequência da oposição à finalidade deste termo a impossibilidade de execução do contrato;
(i) requisitar a revogação do consentimento para o tratamento, observada a consequência do item “h”.
Os titulares de dados pessoais que desejem exercer seus direitos descritos neste documento, a Previndus se coloca à disposição para
esclarecimento pelo e-mail: atendimento@previndus.com.br .

CONSENTIMENTO
Na qualidade de responsável legal pelo menor de 18 (dezoito) anos, manifesto o meu consentimento livre, informado e inequívoco para que
a Previndus, na condição de Controladora, proceda ao tratamento dos dados pessoais listados neste documento, em atenção à finalidade
informada e em observância às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Rio de Janeiro,
assinatura
ago/21

