
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

____________________________________, brasileiro(a), __________________ (estado 
civil), ________________ (profissão), inscrito(a) no CPF sob o n.º _____._____._____-__ e 
carteira de Identidade n.º ______________, residente e domiciliado à 
______________________________, n.º___, complemento ______, bairro 
_________________, na cidade de ___________________, CEP ______-_____, adiante 
denominado Responsável Legal; 

______________________________, aluno(a) matriculado(a) no COLÉGIO SANTO 
AGOSTINHO – Unidade ..............., no (a) __________, turma ________, adiante 
denominado “Titular”; 

SOCIEDADE INTELIGÊNCIA E CORAÇÃO, sociedade civil de educação e assistência 
social sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°.17.222.969/0001-00, 
sediada na Rua Mato Grosso, n°. 960, Bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte 
– MG, CEP 30180-007, na qualidade de CONTROLADORA dos dados pessoais, adiante 
denominada “SIC” ou “Colégio”. 

Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Responsável 
Legal do Aluno ou o Aluno (Titular maior de 18 anos), em conjunto denominado Titulares, concorda 
com o tratamento dos dados pessoais para as finalidades específicas indicadas neste intrumento, 
em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”). 

Ao manifestar sua aceitação para com o presente termo, o Responsável Legal do Aluno  ou o Aluno 
CONSENTE e AUTORIZA o tratamento dos dados pessoais, nos termos e condições abaixo 
especificados. 

1. Do tratamento de dados pessoais dos Titulares: 

O Colégio garante que o tratamento dos dados pessoais dos Titulares será realizado em seu melhor 
interesse, nos termos da legislação aplicável. 

Fica assegurado ao Responsável Legal do Alunor, o direito à publicidade de documentos e 
informações como disposto no art. 14, § 2º, da LGPD, resguardados os segredos do negócio da SIC. 

2. Dados Pessoais dos Titulares Identificados: 

O Colégio fica autorizado a tomar decisões e a realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais 
dos Titulares: 

Dados Pessoais 

E-mail do Representante Legal do Aluno 

Nome do Aluno 

E-mail do Aluno 

Número de telefone do Aluno 

Resultado da avaliação comportamental do Aluno 



3. Finalidades Específicas do Tratamento dos Dados: 

O tratamento dos dados pessoais listados neste Termo tem a seguinte finalidade: 

a) Realizar a avaliação comportamental do Aluno, com o objetivo de auxiliá-lo a identificar 
suas habilidades e pontos fortes, assim como a analisar pontos de atenção, com vistas 
a prepará-lo para um estudo eficiente e para alcançar um bom desempenho na 
conciliação das atividades acadêmicas propostas pelo Colégio. 

b) Realizar o acompanhamento individual do Aluno, com o objetivo de auxiliá-lo na 
organização do tempo e no desenvolvimento de estratégias eficazes de estudo. 

c) Auxiliar o setor pedagógico do Colégio no acompanhamento das necessidades 
individuais do Aluno, para que o Aluno, utilizando de estratégias orientadas para 
resultados, alcance um bom desempenho nas atividades acadêmicas propostas pelo 
Colégio. 

4. Compartilhamento de Dados 

Ao manifestar sua aceitação para com o presente termo, o Responsável Legal do Aluno ou o Aluno, 
Titulares dos dados pessoais, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei 
13.709/18, consentem e concordam que o Colégio, para as finalidades listadas acima, compartilhe 
os dados pessoais indicados neste Termo com a empresa HORIZONTES COACHING (Sabrina 
Barbosa de Oliveira – EI), inscrita no CNPJ sob n. º 22.081.584/0001-00, sociedade empresária 
com sede na Rua Tenente Brito melo, nº 1401, sala 1005/1006, bairro Santo Agostinho, na cidade 
de Belo Horizonte – MG, adiante denominada “Agente de Tratamento”. 

5. Da Qualidade e Veracidade dos Dados Pessoais 

O Responsável Legal do Aluno ou o Aluno concorda em fornecer informações verdadeiras, exatas e 
completas, se responsabilizando pelo cadastro das informações que serão utilizadas no âmbito do 
presente Termo, bem como por informar qualquer modificação destas informações, a fim de serem 
mantidas as informações sempre atualizadas. 

6. Responsabilidade dos Agentes de Tratamento e Medidas de Segurança 

O Colégio se responsabiliza pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas 
relativas ao tratamento dos dados pessoas listados neste Termo, 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, nos termos da lei. 

O Colégio assegura ainda que exigirá dos demais agentes de tratamento dos dados pessoais, 
envolvidos em quaisquer das fases do tratamento, a adoção dessas mesmas medidas de segurança 
em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término, nos termos do art. 47 da LGPD. 

Em conformidade ao art. 48 da LGPD, o Colégio comunicará ao Responsável Legal e, se for o caso, 
à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que 
possa acarretar risco ou dano relevante aos Titulares. 



7. Duração e forma do Tratamento dos Dados 

O Colégio poderá manter e tratar os dados pessoais dos Titulares durante todo o período em que os 
mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste Termo.  

O término do tratamento de dados pessoais, ressalvadas disposições legais, ocorrerá nas seguintes 
hipóteses: a) Após a verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de 
ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada; b) Após o fim do período 
de tratamento; c) Após a comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do 
consentimento, resguardado o interesse público; ou d) Por determinação da autoridade pública 
competente. 

8. Direitos dos Titulares 

Os Titulares tem direito a obter do Colégio, em relação aos dados por ele tratados, a qualquer 
momento e mediante requisição, todas as informações previstas no art. 18, da LGPD, dentre as quais 
se destacam): a) acesso aos dados; b) correção de dados; c) eliminação dos dados pessoais tratados 
com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709; d) 
informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 
negativa; e) revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709. 

8.1. Canal para Exercício dos Direitos dos Titulares 

Os direitos do Titular dos dados pessoais poderão ser exercidos a qualquer momento, de forma 
gratuita, mediante requerimento expresso e por escrito, endereçado para o Encarregado pelo 
Tratamento dos Dados Pessoais (DPO) da SIC através do e-mail  privacidade@sicbh.com.br, 
por correspondência ou por outro canal próprio que dispuser a SIC. 

A Política de Privacidade de Proteção de Dados Pessoais do Colégio está disponível no 
endereço eletrônico www.santoagostinho.com.br. 

8.2. Atendimento às Solicitações dos Titulares 

O Colégio empreenderá todos os esforços necessários para atender às solicitações com base 
em seus direitos, com presteza e em tempo razoável.  Para isso, é possível que seja necessário 
solicitar a confirmação acerca dos dados pessoais dos Titulares, com o fim de se verificar e 
comprovar a identidade do solicitante, como medida de segurança. 

9. Direito de Revogação do Consentimento 

O Responsável Legal do Aluno ou o Aluno poderá solicitar, a qualquer momento, de forma gratuita, 
a revogação do consentimento, mediante sua manifestação expressa, por meio do e-mail 
privacidade@sicbh.com.br, correspondência ou por outro canal próprio que dispuser o Colégio, nos 
termos do inciso VI do caput do art. 18 da LGPD. 

O Responsável Legal do Aluno ou o Aluno fica ciente, ainda, que o Colégio poderá conservar os seus 
dados pessoais nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD. 

mailto:privacidade@sicbh.com.br
http://www.santoagostinho.com.br/
mailto:privacidade@sicbh.com.br


10. Consentimento do Responsável Legal do Aluno ou do Aluno: 

Li e entendi claramente e sem nenhum equívoco as disposições deste Termo de Consentimento para 
Tratamento de Dados Pessoais e, por este motivo, CONSINTO LIVREMENTE com o tratamento dos 
dados pessoais para as finalidades especificadas, as quais estão relacionadas ao tratamento dos 
dados pessoais necessário e indispensável à sua concretização e ao atendimento dos serviços 
educacionais prestados pelo Colégio. 

O Colégio compromete-se a realizar todos os esforços razoáveis para verificação e garantia de 
autenticidade, confiabilidade e integridade do consentimento ora coletado. 

_________________ , _____ de _____________ de 2022. 

 
____________________________________________________ 

Responsável Legal do Titular dos Dados Pessoais 
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