
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS  

AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA 
Telefone: (71) 4009-6671 | E-mail: asa@asasalvador.org.br 

 

 

Eu, qualificado na ficha de inscrição para o Encontro Rede ASA 2022, doravante denominado (a) TITULAR, 

por meio deste AUTORIZO a AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA, inscrita no CNPJ sob o nº. 

04.896.079/0001-13, aqui denominada CONTROLADOR, a realizar o tratamento dos meus dados pessoais e 

dados pessoais sensíveis, com base na Lei nº. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), 

para o cumprimento das finalidades e de acordo com as condições estabelecidas no presente termo: 

 

Clásula 1ª. As operações de tratamento de dados pessoais de que trata este Termo são aquelas previstas no Art. 

5º, X, da LGPD, bem como demais operações autorizadas pela legislação pertinente. 

 

Cláusula 2ª. Ao aderir ao presente termo, o TITULAR declara que o seu consentimento é dado de forma livre e 

desempedida, livre de coação, erro, simulação ou estado de perigo, e que foi orientado pelo CONTROLADOR, de 

forma clara, sobre o tratamento de dados pessoais a que se refere este termo. 

 

Cláusula 3ª. O TITULAR declara estar ciente de que este Termo de Consentimento é celebrado por prazo 

indeterminado, entrando em vigor na data da aceitação, com a assinatura do documento. 

 

Cláusula 4ª: O CONTROLADOR fica autorizado a coletar e realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais e 

dados pessoais sensíveis do TITULAR: nome, sobrenome, número de documento de identificação válida, 

informações físicas e virtuais de contato (endereço residencial, número de telefone, endereço eletrônico), dado 

pessoal sobre convicção religiosa, filiação a organização de caráter religioso. 

 

Cláusula 5ª: O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes finalidades: 

I. Garantir a participação do TITULAR no Encontro Rede ASA 2022; 

II. Enviar ao TITULAR confirmações e atualizações sobre a sua participação no Encontro Rede ASA 2022; 

III. Permitir que o CONTROLADOR entre em contato com o TITULAR pelo telefone e endereço eletrônico 

informados no formulário de inscrição para enviar comunicados e compartilhar materiais da Ação Social 

Arquidiocesana e Pastorais Sociais nas quais o TITULAR atua como membro (agente, coordenador ou 

assistente eclesiástico); 

IV. Adicionar o TITULAR no grupo de aplicativo de mensagem instantâneas (WhatsApp, Telegram, outros).  

 

Cláusula 6ª. Considerando a natureza jurídica da Igreja Católica e os termos do Acordo Brasil - Santa Sé (Decreto 

Nº. 7.107/2010), o CONTROLADOR poderá compartilhar os dados pessoais do TITULAR com as entidades 

pertencentes à Instituição Religiosa do CONTROLADOR, sendo que o receptor dos dados pessoais assumirá as 

mesmas obrigações correspondentes ao responsável que transfere esses dados pessoais, , observados os 

princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018. 

 

Cláusula 7ª. O TITULAR  assume a responsabilidade pela veracidade, exatidão, vigência e autenticidade das 

informações pessoais prestadas ao CONTROLADOR, assumindo o compromisso de mantê-las atualizadas. 

 

Cláusula 8ª. As informações pessoais do TITULAR são recolhidas e armazenadas em servidores localizados 

fisicamente no Brasil, no Vaticano e nos Estados Unidos; o CONTROLADOR poderá futuramente realocar tais 

servidores em qualquer outro país, e poderá armazenar as informações pessoais no Brasil, no Vaticano, nos 

Estados Unidos ou em outros países, com fins de respaldo ou back-up. 

 



 

 

Cláusula 9ª. Ao assinar o presente Termo de Consentimento o TITULAR concorda em receber boletins, 

mensagens ou alertas de e-mail, bem como mensagens pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, 

relacionados à finalidade do tratamento de dados pessoais informados neste termo. 

 

Cláusula 10ª. Ao TITULAR dos dados pessoais são assegurados os direitos previstos no Art. 17 e Art. 18 da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais, bem como outros assegurados pela legislação aplicável. 

 

Cláusula 11ª. O TITULAR sempre poderá decidir não fornecer ao CONTROLADOR os seus dados pessoais, 

ficando advertido que os dados solicitados são essenciais ao cumprimento das finalidades informadas no presente 

Termo de Consentimento e, caso decida por não fornecer as informações solicitadas o TITULAR não poderá 

participar do Encontro Rede ASA 2022. 

 

Cláusula 12ª. O TITULAR poderá requerer a revogação do consentimento ora fornecido e a eliminação das suas 

informações pessoais, ficando ratificados os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anteriormente 

manifestado. 

 

Parágrafo Único. Com fulcro no Art. 16 da LGPD, o CONTROLADOR poderá conservar os dados pessoais do 

TITULAR, mesmo após o término do tratamento, inclusive após a revogação do consentimento e pedido de 

eliminação dos dados para: I) cumprimento de obrigação legal pelo Controlador; II) uso exclusivo do controlador, 

vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. 

 

 

 

Salvador/BA, ___/___/2022. 

 

 

____________________________________________________ 
Assinatura do/a Titular 

 


