TERMO DE CONSENTIMENTO PARA COLETA DE DADOS
PESSOAIS PARA O USO DE IMAGENS.
Controlador:
14 BIS IMPERADOR PIZZARIA E ESFIHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 01.471.008/0001-07, com sede na AV IMPERADOR, 4395 - PQ GUARANI - SAO PAULO - 08050-540
Armazenamento:
Concordo que os meus dados pessoais objeto do presente documento serão
utilizados pela 14 BIS para, além das finalidades descritas no item anterior,
armazenamento em uma base de dados de responsabilidade da própria 14
BIS e utilização posterior para comunicação e aprimoramento dos serviços
prestados pela 14 BIS.
Compartilhamento:
Fica a 14 BIS autorizada a compartilhar os meus dados pessoais objeto do
presente documento com outros Agentes de Tratamento, como: empresas
do grupo, com parceiros, prestadores de serviços, nos limites exigidos e autorizados pela legislação, caso seja necessário para as finalidades ora descritas, observados os princípios e garantias estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e outras legislações aplicáveis ao
caso.
Confidencialidade:
A presente autorização leva em consideração o compromisso assumido pela
14 BIS de tratar os dados pessoais objeto do presente documento, inclusive
os dados sensíveis, de forma sigilosa e confidencial, mantendo-os em ambiente seguro e não sendo utilizados para qualquer fim que não os descritos
nos itens acima, bem como para o cumprimento do contrato educacional.

Autorização:
Em total observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº
13.709/2018) e demais normativas sobre proteção de dados pessoais, manifesto-me de forma livre, expressa e inequívoca em autorizar a 14 BIS a
realizar o tratamento dos dados pessoais objeto do presente documento,
nos limites ora estabelecidos.
A autorização ora concedida se estenderá a eventuais sociedades de
propósitos específicos, outras associações e empresas do mesmo grupo,
mesmo que futuras ou provenientes de fusões, aquisições, incorporações,
cisões ou qualquer outra operação societária que possa alterar a estrutura
atual da 14 BIS , em razão de suas atividades.
Revogação:
Tenho conhecimento de que, a qualquer tempo, posso revogar o consentimento ora fornecido relacionado ao tratamento dos dados pessoais objeto
do presente documento (uso de imagem para elaboração de conteúdo de
marketing). Declaro e concordo que os dados pessoais por mim fornecidos
poderão ser armazenados, mesmo após o término do tratamento, inclusive
após a revogação do consentimento, para (i) cumprimento de obrigação
legal ou regulatória ou (ii) desde que anonimizados (quando deixarão de ser
considerados dados pessoais para o fim da LGPD).
Canais de atendimento:
Estou ciente que posso receber informações, tirar dúvidas ou realizar solicitações relacionadas ao presente Termo por meio dos canais de atendimento apontados a seguir, cujo horário de funcionamento é de Segunda à Sexta,
das 08:00 horas às 21:00 horas, exceto feriados nacionais:
(i) (11) 95981-1114
Ratifico a minha concordância, firmando o presente Termo por meio físico
ou através de assinatura eletrônica, que concordo e reconheço ser válida, nos
termos do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001.

