TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇA/ADOLESCENTE
NA 9ª EDIÇÃO DO CONCURSO SOLVE FOR TOMORROW BRASIL 2022
Nome do Pai(ou responsável legal): .......................................................................................................
Nacionalidade: ................................ Estado civil: .............................. Profissão: .....................................
RG: ......................................................................... CPF: ..........................................................................
Endereço: .................................................................................................................................................
Nome da Mãe: ..........................................................................................................................................
Nacionalidade: ................................ Estado civil: .............................. Profissão: .....................................
RG: ......................................................................... CPF: ..........................................................................
Endereço: .................................................................................................................................................
Na qualidade de titular(es) do poder familiar/tutores (“Responsável(is)”), neste ato concorda(m) e
autoriza(m) expressamente, de forma livre e destacada, nos termos do artigo 14 da Lei Geral de
Proteção de dados do Brasil (Lei Federal nº 13.709/2018) o tratamento de dados acima do menor de
idade.........................................................................................................., portador da Cédula de
Identidade RG nº ......................................................... (“Menor”), matriculado na Instituição de Ensino
...................................................................................................................., para as finalidades de:
DADOS PESSOAIS COLETADOS
Nome, e-mail e telefone
Nome, endereço e telefone de contato
Nome, imagem e voz
Nome e e-mail
Raça, Gênero, escolaridade e localidade
Nome e e-mail

FINALIDADE
Comunicação sobre o prêmio
Envio de materiais
Gravação de imagem e voz
Entrada em sala de aula
Estudos e pesquisa sobre o perfil das pessoas
inscritas no prêmio, de forma anônima
Convite para outros cursos e eventos

Para qualquer tipo de exercício dos direitos de: confirmação, acesso, atualização, anonimização,
correção, bloqueio eliminação ou portabilidade, você poderá entrar em contato com os controladores
por meio dos e-mails (e-mail de DPO da Samsung) e/ou (comitelgpd@cenpec.org.br).
Os dados serão transferidos internacionalmente para a Coréia do Sul, onde estão localizadas as bases
de dados da Samsung e, também, para os Estados Unidos da América, onde fica o armazenamento do
Google Drive, utilizado para armazenamento de dados pelo CENPEC.
Local e Data: _______________________, ______ de __________________ de 2022.

________________________________________________________________
Assinatura do(s) responsável(is)
Nome:
CPF:

*Caso o Menor não possua pai e mãe, deverá ser representado/assistido pelo tutor nomeado pelos
pais, pelos parentes consanguíneos ou pelo tutor nomeado judicialmente, na forma prevista no Código
Civil, caso em que deverá ser preenchido apenas o primeiro campo “Nome do pai (ou responsável
legal).
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