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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS LEI GERAL 

DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD 

Através do presente instrumento, para fins de tratativas administrativas, eu 

______________________________________________________________________, inscrito 

no CPF sob o número __________________________, aqui denominado candidato, autorizo 

expressamente que a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA Órgão Central e o DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PRIMEIROS SOCORROS, aqui denominados como Controladores conforme os 

dados informados nas seções anteriores, em razão da Inscrição para participação no CURSO 

DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - TOT EM PRIMEIROS SOCORROS (Trainers of Trainers – 

ToT), disponha dos meus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, de acordo com 

os artigos 7° e 11 da Lei n° 13.709/2018, conforme disposto neste termo. 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA - DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS COLETADOS 

1) Nome Completo; 

2) Data de Nascimento; 

3) Número do Registro Geral e cópia do documento 

4) Número do Cadastro de Pessoa Física e cópia do documento; 

5) Endereço Completo; 

6) Números de Telefone, WhastApp e endereço eletrônico; 

7) Estado Civil e sexo; 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS 

O CANDIDATO autoriza, expressamente, que a Cruz Vermelha Brasileira - CVB utilize os dados 

pessoais e dados pessoais sensíveis listados neste termo para as seguintes finalidades: 

Permitir que os CONTROLADORES identifiquem e entrem em contato com o CANDIDATO 

inscrito na oficina;  

Para Cumprimento de obrigações impostas por órgãos de fiscalização; 

Para atender aos interesses legítimos das controladoras ou de terceiros, exceto no caso de 

prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados 

pessoais; 

A pedido do Candidato; 

Para a proteção da vida ou da incolumidade física do REQUERENTE ou de terceiros; 

Para identificação de processos e documentos os quais o REQUERENTE se habilita a exigir; 

Para emissão de certidões, certificações, atestos e documentos administrativos; 
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CLAÚSULA TERCEIRA – COMPARTILHAMENTO DOS DADOS 

Por este instrumento os CONTROLADORES ficam autorizadas a compartilhar os dados 

pessoais do CANDIDATO entre si, e com a Filial do candidato, de modo a possibilitar a 

celebração CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - TOT EM PRIMEIROS SOCORROS 

(Trainers of Trainers – ToT), assegurando os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, 

necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não 

discriminação e responsabilização e prestação de contas. 

 

CLAÚSULA QUARTA – SEGURANÇA DOS DADOS 

A Cruz Vermelha Brasileira Órgão Central e o Departamento Nacional de Primeiros Socorros 

se responsabilizam por manter medidas de segurança técnicas e administrativas suficientes 

a proteger os dados pessoais do Inscrito, comunicando ao CANDIDATO, caso aconteça 

qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme o 

artigo 48 da Lei 13.709/2018. 

 

CLAÚSULA QUINTA – TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS 

Os CONTROLADORES podem manter e utilizar os dados pessoais do CANDIDATO durante 

todo o período de vigência do Termo de Referência firmado, para as finalidades relacionadas 

nesse termo e, ainda, após o término da contratação para cumprimento da obrigação legal  

ou impostas por órgãos de fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei 13.709/2018;  

 

CLAÚSULA SEXTA – REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO 

O CANDIDATO poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo, por carta eletrônica ou 

escrita, conforme o parágrafo 5º do artigo 8º combinado com o inciso VI do caput do artigo 

18 e com o artigo 16 da Lei 13.709/2018.  

 

CLAÚSULA SÉTIMA – TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS DADOS RECOLHIDOS 

O CANDIDATO fica ciente de que os CONTROLADORES deverão permanecer com os seus 

dados pelo período mínimo de 10 (dez) anos. 

Local: ______________ - ____, _____ de maio de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 
 

Nome: 

   Cargo: 


