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TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS 

 

Trata-se, o presente documento, baseado na Lei Federal nº 13.709/2018, de Termo 

autorizando o  tratamento dos dados pessoais de inscritos no 36° Festival Carijo da Canção Gaúcha , 

destinado a  divulgação ao público em geral, das ações do Festival, abrangendo o uso da imagem em 

todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; folhetos em 

geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e 

jornais em geral; (V) home  page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, 

vídeos, sítio eletrônico, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros); 

 

(I) IDENTIFICAÇÃO DO(A) TITULAR: 

 

(a) Nome:_________________________________________________________ 

 

(b) CPF: __________________________________________________________ 

 

EM CASO DE  

(a) Nome Menor de Idade:_________________________________________________________ 

 

(b) CPF Menor de Idade: __________________________________________________________ 

 

(II) AGENTES DE TRATAMENTO: 

 

(a) CONTROLADOR: Poder Executivo do Município de Palmeira das Missões 

(b) OPERADOR: Lenon Ramires, Equipe de Infraestrutura, sob decreto municipal de 2023. 

 

(III) REFERÊNCIA E VALIDADE DAS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO:  

 

As operações de tratamento de dados pessoais do(a) titular a quem este Termo de Consentimento se 

refere têm por base a execução de as atividades desenvolvidas pelo 36° Carijo da Canção Gaúcha, 1º 

Carijo Instrumental, 2º Carijo em Dança e 20º Carijinho, de acordo com o cronograma definido pelo 

regulamento e comissão organizadora, para ano de 2023, que se iniciam em 28/03/2023 e perdurarão 

enquanto necessária a divulgação e informações sobre o Festival. 

 

(IV) DADOS PESSOAIS DO TITULAR OBJETO DE TRATAMENTO: 

 

Serão os seguintes os dados tratados pelo Controlador no âmbito da prestação dos serviços: nome  

completo do titular; data de nascimento, telefone, celular, e-mail, endereço completo, pis/nit/pasep, 

dados bancários, CPF, RG, e todos os direitos a que está vinculado e imagem. 
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(V) FINALIDADE(S) DO TRATAMENTO DE DADOS (objetivo para o qual os dados pessoais 

poderão vir a ser  tratados pelo Controlador):  

 

Divulgação e aplicação dos dados a título de publicidade institucional e/ou pesquisa, pela 

administração do município ou organização do festival, em face das atividades de divulgação, 

publicidade e prestação de contas, de acordo com o calendário do festival e datas posteriores a este. 

 

(VI) COMPARTILHAMENTO  

 

O titular autoriza que os dados pessoais listados no item “IV” sejam compartilhados entre o 

Controlador e Operador, para as finalidades indicadas no item “V”.  

 

(VII) SEGURANÇA DOS DADOS  

 

Os dados do titular poderão ser inseridos na(s) Rede(s) Social(is) Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube,  Radiodifusão, Televisão e Sites da administração e do festival por meio de equipamento 

próprio, disponibilizado para este fim pela Instituição de Ensino, para as finalidades indicadas no item 

“V”. A Administração municipal envidará todos os esforços para promover a segurança da 

informação dos dados inseridos nas Plataformas respectivas. 

 

(VIII) DIREITOS DO TITULAR (direitos do titular em face ao Controlador)  

 

Conforme a Lei Federal nº 13.709/2018, o titular poderá, por intermédio de requerimento próprio, 

exercer  todo e qualquer direito assegurado nela assegurado, 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; 

(e) requisitar a portabilidade dos dados, observado o segredo industrial ou comercial; 

(f) requisitar a eliminação dos dados, ressalvadas as hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou 

de execução de contrato; 

(g) requisitar informação acerca das entidades públicas e privadas para as quais houve 

compartilhamento dos dados; 

(h) requisitar informações acerca da possibilidade de não fornecimento do consentimento, sendo a  

consequência da oposição à finalidade do item “V” deste termo a impossibilidade de uso dos serviços; 

e, 

(i) requisitar a revogação do consentimento para o tratamento, observada a consequência do item “h”. 

 

(IX) DO CONSENTIMENTO (concordância livre, informada e inequívoca, por parte do titular, para 

o tratamento dos dados pessoais):  
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Na qualidade de Titular identificado na cláusula “I”, manifesto o meu consentimento livre, informado 

e inequívoco para que os Agentes de Tratamento descritos na cláusula “II” procedam ao tratamento 

dos dados pessoais listados na cláusula “IV”, em atenção à finalidade na cláusula “V” e em 

observância aos demais componentes deste Termo de Ciência e Consentimento.  

 

 

Palmeira das Missões, _______ de ______________________ de 2023. 

 

 

___________________________________________________________ 

Titular dos Dados/Responsável legal 


