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TERMO DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS / AUTORIZAÇÃO GRATUITA DE 

USO DE NOME, IMAGEM E VOZ

Que entre si firmam, de um lado, a SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 
INTEGRAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEIAS, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ. sob o nº. 33.352.543/0001-27, mantenedora do(a) 
Instituto Educacional Coração de Jesus, este(a), inscrito(a) no CNPJ. sob o 
nº. 33.352.543/0008-01 e com endereço no(a) Rua José Guilherme, nº. 493, 
bairro Taboão, CEP. 12900-231, Bragança Paulista – SP, doravante designada 
“SEIAS”, e, de outro lado, (1) a criança devidamente representado(a) ou 
assistido(a) por quem de direito, e (2) seu(s) próprio(s) representante(s) ou 
assistente(s), abaixo qualificado(s), doravante designados “TITULARES”.

1. Do Consentimento/Autorização de Tratamento

1.1. Por este Termo, os TITULARES manifestam o seu livre e expresso 
consentimento para coleta, armazenamento, uso, divulgação e veiculação 
do seu nome, imagem e voz, para as seguintes finalidades:

1.1.1. Divulgação da “Recreação de Férias” promovida pela SEIAS – 
Instituto Educacional Coração de Jesus.

1.2. Os dados pessoais dos TITULARES, referidos neste Termo, não 
poderão ser tratados:

1.2.1. Em finalidade diversa daquela estabelecida no item anterior;
1.2.2. De maneira contrária à moral, aos bons costumes ou à ordem 

pública;
1.2.3. Em campanhas que desabonem os TITULARES ou, com 

relação às crianças, coloquem em risco sua condição de 
pessoa em desenvolvimento.

1.3. O(s) TITULARES abaixo qualificado(s) fica(m), desde já, expressa e 
oportunamente ciente(s) de que o tratamento dos dados pessoais, aqui 
autorizado poderá ocorrer:

1.3.1. Pelos meios de comunicação disponíveis à Instituição, como: 
rádio, televisão, internet, redes sociais e mídia impressa;

1.3.2. Por intermédio de empresa parceira especializada.

2. Das Disposições Finais

2.1. O presente consentimento/autorização é concedido a título gratuito, 
abrangendo o tratamento de dados pessoais, acima mencionado, em todo o 
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território nacional e no exterior, podendo ser revogado a qualquer tempo por 
manifestação escrita do(a) titular ao encarregado de dados pessoais (DPO) da 
SEIAS – [UNIDADE], a ser formalizada pelo e-mail lgpd@seias.com.br.

E por estar(em) ciente(s) e de acordo com todas as disposições 
acima, o(s) representante(s) ou assistente(s) legal(ais) do(a) aluno(a) assinam 
este Termo para que surta os seus esperados efeitos.

[CIDADE], [DATA].

TITULARES:

Criança participante: _____________________________________________

Documento de Identificação: 
_______________________________________

Responsável Legal: ______________________________________________

CPF do(a) Responsável: __________________________________________

Endereço Completo: _____________________________________________

_______________________________________________________________

Responsável Legal: ______________________________________________

CPF do(a) Responsável: __________________________________________

Endereço Completo: _____________________________________________

_______________________________________________________________
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