
  

  

Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais  

  

Eu, ________________________________________________________________ (nome completo)  

CPF _________________,  nascido em ____/____/______ E-mail: _____________________________, 

WhatsApp (___) __________________  Endereço _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(endereço completo: logradouro, número, complemento, bairro, cidade, CEP)  
 
 
Concordo de forma livre e inequívoca, até minha posterior manifestação em contrário, com a guarda e o 

tratamento de meus dados pessoais pelo GDPAPE, CNPJ 19.912.448/0001-00, e-mail gdpape@gdpape.org, 

para as finalidades específicas de consulta a mim, para atualização destes dados, e viabilização de minha 

participação em Assembleias Gerais (AGs) virtuais do GDPAPE e nas votações em ambiente virtual relativas 

a essas assembleias, conforme a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 

nos moldes a seguir apontados.  

Dados Pessoais, Finalidade do Tratamento e Segurança desses Dados  

O GDPAPE fica autorizado a realizar o tratamento de meus dados pessoais que constam do início deste 

TERMO, e tomar decisões referentes a este tratamento, podendo desta forma, informar tais dados, quando 

necessário, a fornecedores de softwares, aplicativos ou outros meios de telecomunicação indispensáveis para 

a realização de AGs, visando conduzi-las e permitir minha participação nas mesmas.  

O GDPAPE poderá guardar e tratar meus dados pessoais, enquanto autorizado por mim e durante o período 

em que forem necessários ao alcance da finalidade acima elencada, comprometendo-se a manter medidas de 

segurança, técnicas e administrativas visando proteger meus dados pessoais de acessos não autorizados e 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de uso 

ou tratamento inadequado ou ilícito.  

Meus Direitos   

Tenho direito a obter do GDPAPE, a qualquer momento e mediante requisição (e-mail a gdpape@gdpape.org 

ou carta registrada):  

(a) Confirmação do tratamento de meus dados; (b) acesso a eles; (c) correção de dados incompletos, inexatos 

ou desatualizados; (d) Informação sobre a possibilidade de não fornecer meu consentimento e sobre as 

consequências de minha negativa; (e) Revogação de meu consentimento, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei 

nº 13.709/2018; (f) a eliminação dos meus dados da relação a ser usada para a realização de AGs; (g) demais 

direitos previstos na LGPD.  

Reconheço que, no caso de minha negativa em consentir ou da revogação de meu consentimento, e da 

eliminação citada em (f), não me será possível participar em assembleias virtuais do GDPAPE.  

  

Rio de Janeiro, ______ de ______________________ de 2021  

  

  

______________________________________________________________________ (assinatura do Afiliado)  


