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PERSPECTIVAS DO CENÁRIO TECNOLÓGICO COM FOCO EM SOLUÇÕES E INOVAÇÕES PARA 

O AGRONEGÓCIO 

 

 

 

ANEXO III  

TERMO DE CONSENTIMENTO - LGPD 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Em observância à Lei nº. 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais 

normativas aplicáveis sobre proteção de Dados Pessoais, manifesto-me de forma informada, 

livre, expressa e consciente, no sentido de autorizar o Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Conif e a Confederação 

Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação - Contic, a realizar o tratamento de 

meus Dados Pessoais e Profissionais para as finalidades e de acordo com as condições aqui 

estabelecidas. 

 

 FINALIDADES DO TRATAMENTO 

 

Os meus Dados Pessoais poderão ser utilizados para cumprir as cláusulas do presente edital 

pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica – Conif e pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Contic. 

 

Estou ciente que o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica – Conif e a Confederação Nacional da Tecnologia da 

Informação e Comunicação - Contic poderão compartilhar os meus Dados Pessoais com seus 

parceiros e demais prestadores de serviços, restringindo-se às funções e atividades por cada 

um desempenhadas e em aderência às finalidades acima estabelecidas. 

 

Estou ciente que o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica – Conif e a Confederação Nacional da Tecnologia da 

Informação e Comunicação - Contic poderão tomar decisões automatizadas com base em 

meus Dados Pessoais e Profissionais, sendo garantido a mim o direito de solicitar, por meio 

da Ouvidoria do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica – Conif e da Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e 

Comunicação - Contic, a revisão dessas decisões. 

  



 

CONFIDENCIALIDADE 

 

Estou ciente do compromisso assumido pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Conif e pela Confederação 

Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação – Contic de tratar os meus Dados 

Pessoais de forma sigilosa e confidencial, mantendo-os em ambiente seguro e não sendo 

utilizados para qualquer fim que não os descritos acima. 

 

REVOGAÇÃO 

 

Estou ciente que, a qualquer tempo, posso retirar o consentimento ora fornecido, hipótese 

em que as atividades desenvolvidas pelo Conselho Racional  das Instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Conif e pela Confederação Nacional da 

Tecnologia da Informação e Comunicação – Contic, no âmbito da presente relação, poderão 

restar prejudicadas. 

 

Declaro e concordo que os meus Dados Pessoais poderão ser armazenados, mesmo após o 

término do tratamento – inclusive após a revogação do consentimento –, (i) para 

cumprimento de obrigação legal ou regulatórias pelo Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Conif e pela Confederação 

Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação – Contic ou (ii) desde que tornados 

anônimos. 

 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 

Estou ciente que posso utilizar o canal de atendimento à LGPD do Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Conif e da 

Confederação Nacional da Tecnológica  da Informação e Comunicação – Contic, por meio do 

endereço/e-mail rede.epct.contic@conif.org.br, para tirar dúvidas e/ou realizar solicitações 

relacionadas ao tratamento dos meus Dados Pessoais. 

 

Por fim, declaro ter lido e ter  Revista de moda para ella por seu pedido entãodeste Termo e 

concordo com o tratamento dos meus Dados Pessoais aqui descrito de forma livre e 

esclarecida, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados e às demais normativas sobre 

proteção de Dados Pessoais aplicáveis.do  

 

 

Nome CPF Assinatura 

   

mailto:____@conif.edu.br


 

   

   

   

   

* deve ser assinado por todos os membros da equipe. incluir mais linhas se necessário. 

 

 


