
TERMO DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS PESSOAIS

Eu (AUTORIZANTE), AUTORIZO o uso de meus dados pessoais aqui disponibilizados para

utilização durante a execução do programa “Black Scale”. A presente autorização é concedida à

GROWTH PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTORIZADA), inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 27.961.641/0001-69, a título gratuito, por prazo indeterminado, para uso

interno durante a execução do programa “Black Scale”. O AUTORIZANTE declara que está

ciente que o uso de seus dados implica no tratamento de seus dados pessoais aqui

disponibilizados e CONSENTE, ainda, expressamente através deste documento, com o

tratamento de seus dados pessoais aqui dispostos exclusivamente para os fins acima

mencionados. A AUTORIZADA se compromete a observar as diretrizes da legislação vigente e

aplicável quanto à proteção de dados e privacidade para fins de tratamento dos dados pessoais

do AUTORIZANTE e se compromete a fazê-lo somente na medida do necessário e para os fins

previstos neste documento, sendo que, após exaurida a finalidade do tratamento dos dados

pessoais, tais dados serão eliminados, de forma segura e definitiva, exceto quando necessária a

sua manutenção para atender à previsão legal ou regulatória. O AUTORIZANTE e a

AUTORIZADA estão cientes de que, conforme art. 18 da Lei 13.709/18, o AUTORIZANTE

possui o direito de, a qualquer momento, revogar a presente autorização, mediante notificação

escrita à AUTORIZADA. Neste caso, a AUTORIZADA deverá cessar o uso dos dados pessoais

do AUTORIZANTE em prazo razoável de tempo após o recebimento da referida Notificação.

Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP para resolver qualquer questão

resultante da presente autorização, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que

seja. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos ao uso dos dados ora autorizados, e

assino a presente autorização.


