TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO
Consentimento para tratamento e armazenamento de dados pessoais
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o responsável
concorda com o tratamento dos dados pessoais do menor para finalidade específica, em
conformidade com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 13.709/2018. Os dados coletados do menor (Nome,
Telefone, E-mail, Endereço, RG, número da conta bancária) para registro de participação da Feira
de Inovação das Ciências e Engenharias – FIciencias, emissão de certificados, distribuição e
pagamento de premiação (para trabalhos premiados). Os seus dados pessoais serão armazenados
e preservados com a finalidade a que se destinam.
Você poderá, a qualquer momento:
• Ter acesso às informações sobre a forma e a duração de tratamento dos dados do menor na
nossa plataforma;
• Solicitar a atualização ou correção dos dados do menor;
• Solicitar a eliminação dos dados do menor/revogação do consentimento, nos termos da Lei.
As solicitações e questionamentos acerca do tratamento e eliminação de seus dados deverão ser
realizadas através do e-mail lgpd@pti.org.br ou pelo telefone +55 (45) 3576-7165 | +55 (45) 999980838. Ainda, caso tenha problema com o uso indevido dos dados, poderá entrar em contato através
do link (https://pti.org.br/pt-br/lgpd).
Autorização de uso de direitos intelectuais e imagens
Outrossim o presente documento, tem por finalidade formalizar a autorização da participação na
Feira de Inovação das Ciências e Engenharias – FIciencias.
Autorizo o uso de direitos imagens e voz sem cobrança de honorários por sua exposição pública.

•

Concedo o uso de direitos intelectuais para a publicação dos resumos dos trabalhos nos anais
e divulgação dos trabalhos realizados pelos estudantes com fins não comerciais.
Caso ACEITE os termos referidos acima, por favor, concorde com este termo assinando o
documento e preenchendo os dados abaixo:
Nome completo do responsável:
____________________________________________
Nome completo do estudante menor:
____________________________________________
RG ou certidão de nascimento do menor:
_____________________________________________

_________________________________

Assinatura do responsável

