TERMO DE FORNECIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Em conformidade com o previsto na Lei nº 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
LGPD, o(a) Sr./Sra inscrito(a) no CPF sob o nº , doravante denominado(a) Titular, registra sua manifestação
livre, informada e inequívoca, pelo qual concorda com o tratamento de seus dados pessoais e dados
pessoais sensíveis, para ﬁnalidade determinada, pela Federação Espírita do Estado do Tocantins - FEETINS,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.198.466/0001-00, com sede na Quadra ARNE 12, Alameda 02, Lote 01, Plano
Diretor Norte, Palmas, Tocantins, CEP: 77.006-054, doravante denominada Controladora, para que esta
tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, bem como,
para que realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta,
produção, recepção, classiﬁcação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
modiﬁcação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Identiﬁcação e informações de contato da Controladora
1.1 A Federação Espírita do Estado do Tocantins - FEETINS é organização religiosa sem ﬁns lucrativos, de
duração por prazo indeterminado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados
pessoais do(a) Titular.
A Controladora poderá ser contatada pelo correio eletrônico ti@feetins.org.br, telefone 63 3215 3859 ou
no endereço ARNE 12, Alameda 02, Lote 01 (em horário comercial).
CLÁUSULA SEGUNDA
Dados pessoais do(a) Titular que serão tratados pela Controladora
1.2 A Controladora ﬁca autorizada a tomar decisões referentes ao tratamento dos seguintes dados
pessoais do(a) Titular:
Nome completo;
Número da Carteira de Identidade (RG);
Órgão Expedidor;
Nacionalidade;
Número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
E-mail;
Data de nascimento;
Sexo;
Endereço completo;
Número;
Complemento (se houver);
Bairro;
CEP;
Cidade;
UF;
Celular;
WhatsApp;
Área;
Valor da mensalidade;
Valor por extenso;
Dia do vencimento;
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Aceitação da ﬁnalidade, consentimento com o tratamento de dados e RIPD;
Aceitação dos Termos e Condições e Política de Privacidade.
Total de dados pessoais tratados: 23 (vinte e três).
CLÁUSULA TERCEIRA
Dados pessoais Sensíveis do(a) Titular que serão tratados pela Controladora
3.1 A Controladora ﬁca autorizada a tomar decisões referentes ao tratamento dos seguintes dados
pessoais sensíveis do(a) Titular:
Pessoa com deﬁciência;
Tipo de deﬁciência.
Total de dados pessoais sensíveis tratados: 02 (dois).
CLÁUSULA QUARTA
Finalidade especíﬁca do tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis do(a)
Titular
4.1. O tratamento dos dados pessoais, listados no presente termo, tem as seguintes ﬁnalidades
especíﬁcas:
Solicitação de adesão como participantes organizado contribuinte da Federação Espírita do Estado do
Tocantins – FEETINS.
Cadastro para manter o controle do quadro de Participantes Organizados da Federação Espírita do Estado
do Tocantins – FEETINS.
Possibilitar que Controladora possa utilizar os dados pessoais para fazer Termo de Adesão ao Serviço
Voluntário;
Possibilitar que Controladora possa utilizar os dados para emissão de recibos de pagamento de
mensalidades e recibos de quitação anual de mensalidade;
Possibilitar que a Controladora possa utilizar os dados para encaminhar correspondências e mensagens
por meios físicos e digitais, abrangendo correio eletrônico (e-mail) e WhatsApp, inclusive para fazer a
inclusão em grupos de WhatsApp da Controladora.
CLÁUSULA QUINTA
Forma de armazenamento dos dados pessoais
5.1. Os dados pessoais dos Titulares coletados serão armazenados pela Controladora, com as ﬁnalidades
acima, exclusivamente nas seguintes hipóteses:
a) Enquanto perdurar a relação de participante organizado;
b) Até que o presente termo seja revogado pelo(a) Titular;
c) Enquanto necessário para atender prazos legais ou regulatórios.
CLÁUSULA SEXTA
Compartilhamento de dados pessoais
6.1 A Controladora ﬁca autorizada a compartilhar os dados pessoais do(a) Titular com outros agentes de
tratamento de dados, inclusive órgãos públicos, caso seja necessário para as ﬁnalidades listadas no
presente termo, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709, de 2018.
6.2 Digirati Informática, Serviços e Telecomunicações LTDA, com sede na Rua do Mercado 11, And 17,
Centro, CEP 20.010-120, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o no 04.371.843/0001-55: responsável
pela hospedagem de aplicações e banco de dados com dados pessoais dos Titulares cadastrados.
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CLÁUSULA SÉTIMA
Segurança dos dados
7.1 A Controladora se responsabiliza pela adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas
aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
7.2 Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, de 2018, a Controladora comunicará ao(à) Titular e à
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa
acarretar risco ou dano relevante ao(à) Titular.
CLÁUSULA OITAVA
Término do tratamento dos dados
8.1 A Controladora poderá manter e tratar os dados pessoais do(a) Titular durante todo o período em que
os mesmos forem pertinentes ao alcance das ﬁnalidades listadas no presente termo, sendo que os dados
pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao(à) Titular, poderão ser mantidos por período
indeﬁnido.
8.2 O(A) Titular poderá solicitar a Controladora, a qualquer momento, por meio de correio eletrônico (email) ou por correspondência, que sejam eliminados seus dados pessoais não anonimizados. Desde já, o(a)
Titular se declara ciente de que poderá ser inviável a Controladora continuar lhe mantendo como
participante organizado, contatar-lhe, ou lhe encaminhar mensagens e correspondências a partir da
eliminação dos dados pessoais.
CLÁUSULA NONA
Direitos do(a) Titular
9.1. O(A) Titular tem direito a obter da Controladora, em relação aos dados por ela tratados, a qualquer
momento, e mediante requisição:
Conﬁrmação da existência de tratamento;
Acesso aos dados;
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709, de 2018;
Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de
acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do(a) Titular, exceto nas hipóteses previstas
no art. 16 da Lei nº 13.709, de 2018;
Informação das entidades públicas e privadas com as quais a Controladora realizou uso compartilhado de
dados;
Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709, de 2018.
CLÁUSULA DÉCIMA
Direito de revogação do consentimento
10.1 O presente consentimento poderá ser revogado a qualquer momento pelo(a) Titular, mediante sua
manifestação expressa, por meio de solicitação via correio eletrônico (e-mail) ou por correspondência
encaminhada a Controladora, ratiﬁcados os tratamentos realizados sob amparo do presente
consentimento, nos termos do inciso VI do “caput” do art. 18 da Lei nº 13.709, de 2018.
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