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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

  
 

Controladora: FUNDO INTERNACIONAL SÓCIO AMBIENTAL – FICAS, inscrito no CNPJ sob 

nº. 01.748.523/0001-83 com sede na Rua Dr. Lopes de Almeida, 180, São Paulo, SP, 04120-

070. 

Titular dos Dados: ____________________________________________(Nome). 

 

Trata-se de termo de consentimento do Titular dos Dados, autorizando o tratamento, 

coleta, armazenamento, utilização, controle, compartilhamento, em virtude do preenchimento 

de formulário e envio de documentos no processo de inscrição, atendendo ao Edital de 

Responsabilidade Social 2021 da Dow. 

 

DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS DO TITULAR OBJETO DE TRATAMENTO 

 

 O Titular dos Dados está ciente que os dados pessoais e sensíveis informados no 

formulário e nos documentos enviados, que estão listados no item 7. Documentos Obrigatórios 

para a inscrição do Edital de Responsabilidade Social 2021 da Dow, serão tratados pela 

Controladora, sendo eles: 

 

• Representante legal – Nome; 

• RG; 

• CPF. 

 

FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados coletados, serão tratados visando identificar o Titular de dados, análise do 

projeto e do proponente, no processo de avaliação, visando atender o disposto no edital de 

responsabilidade social 2021 da Dow, que selecionará e financiará projetos sociais e ambientais. 

 

DURAÇÃO 

 

O tratamento de dados ocorrerá pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 

 DIREITOS DO TITULAR DE DADOS 

 

O Titular dos Dados pessoais tem direito a obter da Controladora, em relação aos dados 

tratados, a qualquer momento e mediante requisição: confirmação da existência de tratamento, 

acesso aos dados, correção, anonimização, bloqueio, eliminação (exceto hipóteses do artigo 16, 

da LGPD), portabilidade, informações, revogação, nos termos dos artigos 17 e 18, da Lei Federal 

nº 13.709/2018 (LGPD). Devendo ser observado os dados essenciais para não inviabilizar a 

efetividade da finalidade do consentimento.  

Em caso de alterações, consultas, retirada de consentimento e demais direitos, o Titular 

de Dados, deverá fazer solicitação via e-mail, no endereço eletrônico: 

editaldow2021@ficas.org.br e/ou no(s) site(s): www.ficas.org.br. 

 

COMPARTILHAMENTO 

 

Haverá o compartilhamento de dados com terceiros parceiros. 

 

Ocorrerá ainda o compartilhamento de dados com a United Way Brasil e a Dow Brasil. 

 

O compartilhamento de dados, visa dar efetividade na finalidade do consentimento de 

uso de dados outorgados. 
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RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DOS DADOS 

 

A Controladora se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e 

administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular e à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), comunicando ao Titular a ANPD, caso ocorra algum incidente de 

segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular, conforme artigo 48, da Lei n° 

13.709/2018. 

 

CONSENTIMENTO 

 

O Titular dos dados, manifesta seu consentimento livre, informado e inequívoco para que 

a Controladora proceda com o tratamento de dados pessoais, bem como dos dados sensíveis, 

nos termos dos artigos 7º, inciso I, 11, inciso I, da Lei nº. 13.709/2018 (LGPD), consentido 

também com contato via aplicativo WhatsApp, telefone, SMS, e-mail e com compartilhamento 

de dados. 

 

 

 

__________________________, _____ de _________________de 2021. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Assinatura do Titular dos Dados – representante legal da organização) 


