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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS 
 

Eu, DECLARO a autoridade nacional e a EMEPÊ - INDÚSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF 

sob n.º 72.907.900/0001-28, com sede social em Vinhedo (SP), à Av. Fernando Piccinini, n. 540, a minha ciência e o 

meu consentimento quanto ao tratamento dos meus dados pessoais/sensíveis e de meus dependentes na forma da lei: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO 

A coleta dos dados do titular e de seus dependentes, possui os seguintes objetivos: 

- Servir como cumprimento de obrigações legais e regulatórias; e 

- Para cadastro no processo admissional. 

O meu consentimento somente terá validade para utilização dos dados pessoais/ sensíveis conforme o(s) objetivo(s) 

descritos no presente termo. Em caso de potencial uso dos dados para outra finalidade, firmarei termo específico. 

CLAUSULA SEGUNDA - CONSENTIMENTO 

O campo presente ao final deste termo, firma a minha ciência e o meu consentimento, sobre o(s) objetivo(s) de 

tratamento dos dados descritos na clausula primeira, bem como, todas as outras informações contidas nele.  

CLAUSULA TERCEIRA - TRANSMISSÃO DE DADOS PESSOAIS 

Fica ajustado entre as partes, a vedação de divulgação de dados sensíveis do titular e de seus dependentes, que 

serão transmitidos quando necessários para servir como cumprimento de obrigações legais ou regulatórias ou para os 

demais fins previsto na Lei Nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018. 

CLAUSULA QUARTA - PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS/ SENSIVEIS 

 Declara a EMEPÊ que todos os dados pessoais/sensíveis possuem processos rigorosos de controle e de medidas 

de segurança, técnicas e administrativas aptas a protegê-las nas etapas de tratamento dos dados previstas no 

procedimento “PA015 Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD)” a fim de evitar acessos não autorizados e situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 

ilícito. 

CLAUSULA QUINTA - TRANSPARENCIA E COMUNICAÇÃO 

Qualquer forma de reclamação, comunicação, dúvidas ou outras formas de contato que estejam relacionadas a Lei 

Nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018 ou ao tratamento dos dados coletados, deverão ser objeto de contato com o 

respectivo encarregado do tratamento na empresa, ficando nomeado para este fim o colaborador Flavio Bernardes, cujo 

seu contato de e-mail específico é lgpd@graficaemepe.com.br e seu telefone (19) 98116-9877. 

CLAUSULA SEXTA - TÉRMINO DO USO DOS DADOS 

Os dados pessoais/sensíveis deverão ser destruídos após o seu uso ou após o seu período de validade, salvo se, 

por obrigação legal ou regulatória, forem mantidos na base de dados da empresa, o que fica desde logo autorizado em 

relação ao titular e aos seus dependentes nos limites da Lei Federal nº 13.709/2.018. O procedimento “PA015 Lei Geral 

de Proteção dos Dados (LGPD)” especifica o tempo e a forma de armazenagem. 


