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TERMO DE CONSENTIMENTO – SMS, WHATSAPP E
EMAIL

Este termo tem o objetivo de solicitar o seu consentimento para permitir que possamos
realizar contato para efetuar o Marketing Comercial do Celi mall decor. Você deve
assiná-lo somente se optar por fornecer a sua autorização, em conformidade com a Lei nº
13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

1 – Finalidade do Consentimento:

O tratamento dos dados pessoais coletados será efetuado com a finalidade de
marketing comercial, além de contato com o cliente, dessa forma se faz necessário o
consentimento do titular para que a empresa Celi mall decor. possa efetuar operações
com os referidos dados como, por exemplo, coletar e armazenar.

2 – Compartilhamento de Dados:

Seus dados não serão compartilhados. Caso seja verificada a necessidade de fazê-lo,
seu consentimento será previamente solicitado.

3 – Revogação do Consentimento:

Você pode retirar o consentimento fornecido neste termo, a qualquer momento, entrando
em contato com o Encarregado de Proteção de Dados do Celi mall decor através do link
https://app.pipefy.com/organizations/300651311

4 - O que pode acontecer se você não fornecer o consentimento?

Caso não deseje fornecer o seu consentimento, o Celi mall decor inutilizará os seus
dados, deixando firmado que não será possível ser efetuado o contato, por parte da
empresa, com intuito de realização do marketing comercial.

5 - 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 13.709/2018, 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.

6 - Término do Tratamento dos Dados

Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, em seu art. 11, I, quando o tratamento se
referir a dados sensíveis, entre os quais a biometria e os dados relacionados à saúde se
encontram, é necessário que o titular de dados, ou responsável, consinta de maneira
específica e destacada para atingir as finalidades pretendidas. 

https://app.pipefy.com/organizations/300651311


Agora que você já compreendeu a necessidade da coleta do consentimento, destacamos
abaixo as cláusulas, de forma granularizada, sendo possível que você escolha com quais
concorda ou não. 

Lembramos a você que é possível a retirada do consentimento a qualquer tempo, caso
não se sinta confortável com qualquer atividade realizada pela empresa em relação aos
dados pessoais que requerem consentimento.

Se você concordar em fornecer as informações solicitadas, por favor, preencha abaixo:

TIPO DE DADO FINALIDADE ACEITO NÃO ACEITO

Número de telefone Contato via SMS

Número de telefone Contato via WhatsApp
E-mail Contato via E-mail

Declaro para os devidos fins, que sou o titular dos dados pessoais aqui coletados, e que
forneci o meu consentimento, estando ciente das finalidades para a coleta, das
consequências do não consentimento e da possibilidade de revogação, a qualquer
tempo. Ao clicar em enviar, o titular também entende que está assinando o termo.

Por ser verdade, firmo o presente.

Data:

Assinatura do titular:


