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O presente termo visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular abaixo identificado expressamente 

anui e consente com o tratamento de seus Dados Pessoais para atendimento exclusivo das finalidades listadas neste termo, em 

conformidade com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e Propriedade 

Intelectual.

NOME DO(A) TITULAR:______________________________________________________________________ Inscrito (a) no RG sob o 

nº____________________________, expedido pelo (a) ________________________, CPF nº ____________________________________.

CONTROLADOR DE DADOS: Sistema de Comunicação LeiaJá Ltda .

CLÁUSULA 1ª: Considerando-se que o titular de dados pessoais signatário do presente termo deseja participar do concurso 

promovida pelo LeiaJá, denominado Prêmio LeiaJá – Jornalista do Futuro, e considerando-se a necessidade de coleta de dados 

pessoais, em cumprimento à lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, o Titular dos dados anui e consente que o LeiaJá, na condição de 

controlador de dados, proceda à coleta, tratamento, conservação, compartilhamento e armazenamento dos dados pessoais 

necessários ao cumprimento das seguintes finalidades: 

CLÁUSULA 2ª:  Por força do disposto no artigo 11, inciso II e suas alíneas, da Lei nº 13.709/18, o LeiaJá está autorizado a realizar o 

compartilhamento de dados pessoais do Titular sempre que necessário para o estrito cumprimento das obrigações oriundas do 

Regulamento – Prêmio LeiaJá, para o cumprimento de políticas públicas ou de obrigações impostas por órgãos reguladores, bem 

como nas hipóteses em fique configurado o legítimo interesse do LeiaJá, observados os princípios e garantias fundamentais 

estabelecidos pela Lei nº 13.709/2018. 

a) Possibilitar que o LeiaJá utilize os dados pessoais do titular para a participação no concurso Prêmio LeiaJá – Jornalista do 

Futuro, mediante o compartilhamento desses dados com órgãos públicos, caso seja necessário, bem como a divulgação no 

site, como ganhador e/oou participante do concurso.

b) Possibilitar que o LeiaJá entre em contato com o titular dos dados para comunicações referentes ao prêmio, de forma 

direta e/ou indireta, por quaisquer meios informados na ficha de cadastro.

Termo de Anuência e Consentimento

Dê um grande passo na 
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antes mesmo de sair 
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Termo de Anuência e Consentimento

CLÁUSULA 3ª: O Titular de Dados expressamente anui e consente que o LeiaJá promova a coleta e tratamento dos dados pessoais 

e sensíveis que forem indispensáveis ao cumprimento das finalidades, estando ciente de que poderão ser-lhe solicitados os 

seguintes documentos e/ou comprovantes:

1. Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

2. Carteira de Identidade (RG); 

3. Endereço eletrônico (e-mail);

4. Telefone fixo e/ou móvel.

CLÁUSULA 4ª: Por meio do presente consentimento, autorizo expressamente, de forma gratuita, por livre e espontânea vontade, o 

uso do material criado e enviado para o LeiaJá, para figurar, individual ou coletivamente, em campanhas publicitárias, 

institucionais, enfim, para uso geral por parte do LeiaJá, para todos os efeitos legais, dentro dos bons costumes e da moral.

Assinatura do Titular:____________________________________________________________________________________________

Recife, ___ de _______________de 2021. _______________________________

Assinatura Titular

_______________________________

Responsável legal/financeiro 

CLÁUSULA 5ª: O LeiaJá fará a coleta, tratamento, conservação e armazenamento dos dados pessoais do titular, com atenção aos 

seus direitos, aos requisitos contratuais/legais e às imposições regulatórias, sendo o processamento de dados realizado 

internamente, ficando, contudo, o LeiaJá expressamente autorizado a, caso assim entenda, efetuar o processamento de dados 

externamente ou por meio de terceiros por ela contratados, responsabilizando-se pela confidencialidade e segurança dos dados 

coletados.

CLÁUSULA 6ª: O LeiaJá poderá conservar, tratar e armazenar os dados pessoais do Titular durante todo o período de tempo em 

que forem necessários para o cumprimento do Regulamento – Prêmio LeiaJá.

 

CLÁUSULA 7ª: O LeiaJá responsabiliza-se pela adoção e manutenção de medidas de segurança técnicas, organizacionais e 

administrativas aptas a proporcionar a segurança e a proteção dos dados pessoais, bem como para protegê-los de acessos não 

autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de 

tratamento inadequado ou ilícito. 

CLÁUSULA 8ª: O Titular declara que possui todas as licenças e autorizações necessárias para o envio do material disponibilizado 

para concorrer no concurso, inclusive, mas não se limitando, as relativas a direitos autorais e outros direitos, de propriedade 

intelectual, assumindo, isoladamente e com inteira exclusividade, toda e qualquer responsabilidade referentes aos atos 

regulatórios decorrentes deste material, seja perante o LeiaJá seja perante quaisquer terceiros.

Assim, por estar inteiramente de acordo com os termos e condições do presente Termo de Anuência e Consentimento, o Titular 

manifesta sua livre, expressa e inequívoca autorização para que seus Dados Pessoais e documentos sejam coletados e tratados de 

acordo com o especificado no presente documento.


