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Anexo 5

Termo de consentimento do responsável legal para uso e

tratamento de dados de crianças e adolescentes

Ao assinar o presente termo, o/a responsável legal da criança ou do/a adolescente abaixo

qualificado, consente e concorda que a Associação Brasileira de Quadribol (ABRQ),

"Controladora" realize o tratamento dos dados pessoais contidos neste formulário: (I) da

criança ou do/a adolescente abaixo qualificado/a; (II) do/a responsável legal signatário/a

deste termo, abaixo qualificado.

Serão coletadas pela Controladora os seguintes dados: (I) Nome civil; (II) Nome social; (III)

Apelido; (III) E-mail; (IV) CPF; (V) Data de nascimento; (VI) Pronome preferido; (VII)

Identidade de gênero; (VIII) Equipe e/ou clube ao qual é filiado; (IX) Função e cargo na

equipe e/ou clube ao qual é filiado; (X) Contato de emergência; (XI) Foto. A coleta desses

dados será dada mediante formulário eletrônico a ser preenchido pelo titular dos dados e

seu responsável legal.

O tratamento dos dados pessoais mencionados acima tem a finalidade de permitir a

participação do titular nos eventos da ABRQ, bem como facilitar às seguintes atividades:

gestão da ABRQ; planejamento de eventos; promoção do quadribol e seus valores;

promoção da ABRQ e de seus eventos oficiais; desenvolvimento e promoção do cenário

competitivo nacional; para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de

terceiros. 

A Controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais: (I) quando for necessário

realizar encaminhamentos dos associados ao sistema de saúde (II) às instituições parceiras

da Associação nos termos da Política de Privacidade e Uso de Dados.

A Controladora responsabiliza-se pela aplicação de medidas aptas à segurança dos dados, à

saber: (I) apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais; (II) o acesso a seus

dados pessoais é feito somente após o compromisso de confidencialidade; (III) seus dados

pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo. Em caso de incidente de segurança

que possa que possa acarretar risco ou dano relevante ao titular a controladora comunicará

o ocorrido ao responsável do titular dos dados e à Autoridade Nacional de Proteção de

Dados nos termos da Lei geral de Proteção de Dados.

Os dados pessoais do titular serão mantidos durante todo o tempo em que os mesmos

forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste termo. Após este período, os

dados serão eliminados, ressalvados os dados necessários para o cumprimento das

obrigações legais dispostas no artigo 16 da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de

Privacidade e Uso de Dados da controladora.
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A qualquer momento, o titular dos dados pessoais poderá: (I) confirmar a existência de

tratamento de dados, de maneira simplificada ou em formato claro e completo (II) acessar

seus dados, podendo solicitá-los em uma cópia legível por meio eletrônico, seguro e idôneo.

(III)Corrigir seus dados, ao solicitar a edição, correção ou atualização destes; (IV ) limitar seus

dados quando desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação

através da anonimização, bloqueio ou eliminação; (V) solicitar a portabilidade de seus dados,

através de um relatório de dados cadastrais que a ABRQ trata a seu respeito; (VI) eliminar

seus dados tratados a partir de seu consentimento, exceto nos casos previstos em lei; (VII)

revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus dados; (VIII) informar-se

sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e sobre as consequências da

negativa. A Controladora disponibiliza os seguintes meios para que você possa entrar em

contato conosco para exercer seus direitos de titular: Diretoria de Expansão e

Desenvolvimento: desenvolvimento.abrq@gmail.com; Diretoria de Pessoas:

pessoas.abrq@gmail.com; Diretoria de Tecnologia: tecnologia.abrq@gmail.com; Conselho

Administrativo: conselho.abrq@gmail.com. Caso tenha dúvidas sobre esta Política de

Privacidade ou sobre os dados pessoais que tratamos, você pode entrar em contato com o

nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, entrando em contato com a Diretoria

Jurídica: jurídico.abrq@gmail.com.

Local e Data: Rio de Janeiro, ______de ___________________ de 2022.

Nome do titular dos dados

menor de 18 anos:

CPF:

Assinatura do Responsável Legal

do Titular dos dados:

Nome:

Documento de Identidade:

CPF:
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