
 

ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM 

Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o 

representante legal ou um dos pais do Titular dos Dados Pessoais concorda com o 

tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em conformidade com a 

Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

REPRESENTANTE LEGAL OU UM DOS PAIS DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE 

 

Nome:  

Telefone:  CPF: 

TITULAR DOS DADOS (CRIANÇA OU ADOLESCENTE) 

Pessoa a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. 

Nome:  

CPF:  

Ao assinar o presente termo, o Representante Legal ou um dos pais do Titular consente 

e concorda que o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SESCOOP/ES, com sede na Av. Nossa Senhora da Penha, 

n.º 1477, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP: 29056-243, inscrito no CNPJ nº 07.026.766/0001-

94, e-mail lgpd@ocbes.coop.br, doravante denominado Controlador, tome decisões 

referentes ao tratamento de seus próprios dados pessoais, além dos dados da pessoa 

pela qual é responsável, bem como realize o tratamento de tais dados pessoais, 

envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

Juntamente com o este termo, o representante legal ou um dos pais do titular dos 

dados deverá juntar cópia de documento que comprove o status alegado. 

Dados Pessoais 
O Controlador fica autorizado a tomar decisões referentes ao tratamento e a realizar o 

tratamento dos seguintes dados pessoais do Titular e do seu responsável legal: 

• Nome completo. 

• Data de nascimento.  

• Número e imagem da Carteira de Identidade (RG). 



• Número e imagem do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

• Fotografia. 

• Nível de escolaridade e cooperativa escolar que estuda. 

• Números de telefone e WhatsApp.  

• Comunicação, verbal e escrita, mantida entre o Titular e o Controlador. 

 
Finalidades do Tratamento dos Dados 
O tratamento dos dados pessoais listados nesse termo tem as seguintes finalidades: 

• Possibilitar que o Controlador e/ou a Cooperativa Escolar identifique e entre em 

contato com o Titular e/ou seu responsável legal para fins de diligências prévias. 

• Possibilitar que o Controlador divulgue o nome e a cooperativa escolar dos 

vencedores nos calendários institucionais e redes sociais do SESCOOP/ES e da 

Cooperativa Escolar. 

• Possibilitar a criação do calendário institucional do Sistema OCB/ES que conterá: 

o desenho, nome e cooperativa escolar que o (a) aluno(a) vencedor(a) faz parte;  

• Possibilitar a entrega dos prêmios prometidos no regulamento do prêmio de 

desenho e vídeo do ano de 2022 aos ganhadores. 

• Possibilitar a prestação de contas do SESCOOP/ES, tendo em vista que este se 

submete à fiscalização do controle externo exercido pelo Congresso Nacional com 

auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União 

(CGU). 

 

 

Compartilhamento de Dados 
O Controlador (OCB/ES - Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado 

do Espírito Santo e SESCOOP/ES - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

do Estado do Espírito Santo), fica autorizado a compartilhar os dados pessoais do Titular 

com outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades 

listadas neste termo, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 

13.709/2018. 

O calendário institucional do Sistema OCB/ES, é divulgado anualmente ao poder público, 
privado, secretarias, órgãos, entre outras instituições, e por esse motivo, após a 
divulgação o compartilhamento desses dados estará fora do controle do SESCOOP/ES, 
não cabendo a ele qualquer indenização posterior tendo em vista que nesse anexo o pai 
ou responsável do aluno está ciente e autorizando a divulgação do nome, escola que 
estuda e desenho do aluno vencedor. 
 

Segurança dos Dados 
O Controlador responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e 
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 
 



 

Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, o Controlador comunicará ao Titular e à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de 

segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular. 

Término do Tratamento dos Dados 
O Controlador poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo o 
período em que eles forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste termo. 
Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão 
ser mantidos por período indefinido. 
O Titular poderá solicitar via e-mail ou correspondência ao Controlador, a qualquer 
momento, que sejam eliminados os dados pessoais não anonimizados do Titular. O 
Titular fica ciente de que poderá ser inviável ao Controlador continuar o fornecimento 
de produtos ou serviços ao Titular a partir da eliminação dos dados pessoais. 
 
Termo de autorização de uso e imagem e de material artístico produzido por menor 
de idade 
O responsável legal da criança ou do adolescente autoriza ainda o uso de sua imagem e 
voz, conforme art. 20 do código civil (lei nº 10.406/2002) bem como qualquer material 
artístico produzido em virtude do evento Prêmio de Desenho e Vídeo 2022, em todo e 
qualquer material, entre fotos e documentos, para ser utilizando em campanhas 
promocionais e institucionais do Sistema OCB/ES (OCB/ES - Sindicato e Organização das 
Cooperativas Brasileiras do Estado do Espirito Santo e SESCOOP/ES - Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Espirito Santo), sejam essas 
destinadas à divulgação ao público em geral.  
 
Direitos do Titular 

O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação 
expressa do titular, através de requerimento realizado no e-mail lgpd@ocbes.coop.br, 
ratificados os tratamentos já realizados sob amparo do consentimento anteriormente 
manifestado, não cabendo responsabilização do SESCOOP/ES ao tratamento realizado 
que foi consentido pelo responsável legal da criança. 
Dúvidas, requerimentos, esclarecimentos e informações também poderão ser enviados 

para o e-mail acima. 

Das disposições gerais 
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo a utilização dos dados 
pessoais da criança ou do adolescente, bem como o uso da imagem, podendo ser 
utilizada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) outdoor e 
análogos, (II) folhetos em geral (encartes, calendários, mala direta, catálogo, etc.); (III) 
folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) mídias sociais 
do Sistema OCB/ES e das cooperativas escolares e (VI) mídia eletrônica (painéis, vídeos, 
televisão, cinema, programa para rádio, entre outros).  
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Neste ato, um dos pais ou responsáveis legais pela criança assina esse termo de 

consentimento para tratamento dos dados pessoais e autorização de reprodução de 

imagem do menor, de acordo com os temos estabelecidos, através de livre e espontânea 

vontade, declarando que concorda, autoriza e consente com todos os termos escritos 

no Regulamento do Prêmio Estadual Desenho e vídeo do Sistema OCB/ES 2022 e neste 

anexo.  

 

 

 

 

 

Local e Data: 
______________________, _____ de _______________ de 

________ 

Assinatura do 
Representante: 

 


