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FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Este termo de consentimento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de 

Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), sendo explicado que tal documento visa 

registrar a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca pela qual eu, 

TITULAR/RESPONSÁVEL a seguir devidamente qualificado(a), declaro que fui 

orientado(a) e concordo com o tratamento de meus dados pessoais, para a finalidade 

determinada, no caso vinculada à perfeita consecução das atividades sociais solidárias, 

pastorais e missionárias da DIOCESE DE FRANCA, pessoa jurídica de direito privado, 

regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.313.061/0001-47, com sede na Rua Carlos 

de Vilhena, nº 3099, Vila Chico Júlio, CEP: 14.405-203, nesta cidade de Franca/SP, 

doravante denominada CONTROLADORA, conforme a norma do Art. 7º, inciso I da LGPD, 

tudo nos termos das disposições a seguir estabelecidas. 

 

QUALIFICAÇÃO DO TITULAR/RESPONSÁVEL 

 

NOME: __________________________________________________________________________, 

 

ESTADO CIVIL: ___________________________________________________________________, 

 

PROFISSÃO: _____________________________________________________________________, 

 

PORTADOR(A) DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG Nº____________________________, 

 

INSCRITO(A) NO CPF/MF SOB O Nº________________________________________________,  

 

ENDEREÇO:______________________________________________________________________, 

 

_________________________________________________________________________________, 

 

MENOR: _________________________________________________________________________, 

 

INSCRITO(A) NO CPF/MF SOB O Nº________________________________________________, 

 

doravante denominado(a) TITULAR/RESPONSÁVEL. 
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DO CONSENTIMENTO 

 

Ao assinar este termo o TITULAR/RESPONSÁVEL concorda, de maneira informada, 

livre, expressa e inequívoca, que a CONTROLADORA, proceda com o tratamento 

de seus dados pessoais (ou do menor pelo qual é responsável). 

 

Entende-se por tratamento de acordo com o Art. 5º inciso X, a coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou 

extração. 

 

DOS DADOS PESSOAIS 

 

Poderão ser tratados mediante anuência expressa do TITULAR/RESPONSÁVEL os 

seguintes dados pessoais, pela CONTROLADORA: 

 

▪ Nome; 

▪ Endereço; 

▪ Estado civil; 

▪ Profissão; 

▪ E-mail; 

▪ Telefones; 

▪ Datas de ordenações. 

▪ Datas de Nascimento; 

▪ Datas de Falecimento 

▪ Datas de sacramentos (assim 

compreendidos, o batismo; a 

primeira comunhão; a crisma; o 

casamento); 

 

DA FINALIDADE DO TRATAMENTO 

 

Em atendimento ao Art. 8º, §4º da LGPD, este termo de consentimento guarda 

finalidade determinada, qual seja, a perfeita consecução das atividades sociais 

solidárias, pastorais e missionárias da DIOCESE DE FRANCA, ora CONTROLADORA, 

sendo que os dados poderão ser utilizados especificamente para fins de: 

▪ Cadastro; Contato; 

▪ Confecção de certidões e documentos vinculados às atividades sociais 

solidárias, pastorais e missionárias da fé católica; 

▪ Cumprimento de eventuais obrigações contratuais, legais e regulatórias, em 

razão de suas atividades;  

▪ Participação e celebração de atos religiosos litúrgicos; 

▪ Quando necessário, para atender aos interesses legítimos da controladora   ou de 

terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 

que exijam a proteção dos dados pessoais. 



 
DIOCESE DE FRANCA - CNBB SUL I 

Home page: http://www.diocesefranca.org.br/ e-mail: chancelaria@diocesefranca.org.br 

 

Página 3 de 6 
 

Eventuais dados, quando instrumentalizados em documentos, juntamente com o 

presente termo de consentimento, serão arquivados na Cúria Diocesana, por 

tempo indeterminado, manifestando o TITULAR/RESPONSÁVEL DOS DADOS, por 

ocasião da assinatura do presente, o seu consentimento. 

 

DO DIREITOS DO TITULAR/RESPONSÁVEL 

 

Enquanto TITULAR/RESPONSÁVEL estou ciente de que possuo direito, a qualquer 

momento, mediante requisição, de obter perante a CONTROLADORA: 

▪ acesso aos dados pessoais 

fornecidos; 

▪ correção de dados incompletos, 

inexatos ou desatualizados; 

▪ anonimização, bloqueio ou 

eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto na 

LGPD (Lei nº 13.709/18); 

▪ revogação do consentimento, nos 

termos do § 5º do art. 8º da LGPD (Lei 

nº 13.709/18); 
 

▪ portabilidade dos dados, 

mediante requisição expressa e 

observados o sigilo existente, de 

acordo com a regulamentação do 

órgão controlador; 

▪ eliminação dos dados pessoais 

tratados com o consentimento do 

titular, exceto nas hipóteses previstas 

no art. 16 da Lei nº 13.709, inciso I e IV; 

▪ informação sobre a possibilidade 

de não fornecer consentimento e 

sobre as consequências da negativa.

Estou ciente ainda, de que devo utilizar o canal de atendimento à LGPD da 

CONTROLADORA, para tirar dúvidas e/ou realizar solicitações relacionadas aos 

meus direitos durante o tratamento dos dados pessoais constantes deste termo de 

consentimento. 

 

DO COMPARTILHAMENTO DOS DADOS 

  

Pelo presente instrumento, enquanto TITULAR/RESPONSÁVEL, de forma expressa e 

inequívoca, autorizo a CONTROLADORA a realizar compartilhamento dos dados 

com suas pastorais e paróquias, desde que para perfeita consecução das 

atividades sociais solidárias, pastorais e missionárias da fé católica. 

 

DA SEGURANÇA DOS DADOS 

 

Ainda por meio do presente instrumento, esclareço que fui informado pela 

CONTROLADORA, de maneira expressa, que ela se responsabilizará pela adoção e 

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. 
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DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 

Por fim, manifesto-me de forma informada, livre, expressa e consciente, no sentido 

de autorizar a CONTROLADORA, sempre que necessário, a realizar contato comigo 

através dos seguintes canais: 

 

E-mail     Ligação telefônica   SMS  

App de comunicação (Whatsapp/Telegram) 

 

Consoante ao Art. 5º inciso XII da Lei 13.709, este documento viabiliza manifestação 

livre, informada e inequívoca, pela qual concordo e consinto com o tratamento 

de meus dados pessoais (ou dos dados de menor sob os meus cuidados e 

responsabilidade), modo pelo qual sendo todo o constante verdadeiro, firmo na 

presente data, sendo ele composto de 6 (seis) laudas em razão do anexo de 

ESPECIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. 

 

Franca/SP, aos _________de___________________________________de ______________. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

TITULAR / RESPONSÁVEL LEGAL 

NOME: 

RG: 

CPF: 
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ANEXO - ESPECIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

Para atendimento dos fieis da fé católica, a DIOCESE DE FRANCA, pessoa jurídica 

de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.313.061/0001-47, 

com sede na Rua Carlos de Vilhena, nº 3099, Vila Chico Júlio, CEP: 14.405-203, nesta 

cidade de Franca/SP, na condição de CONTROLADORA realiza tratamento de 

dados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei 

nº13.709/18. 

 

Abaixo, apresentamos as informações pessoais coletadas pela CONTROLADORA e 

suas respectivas finalidades:  

 

▪ Nome: usamos esse dado para permitir a sua identificação em nossos canais 

de atendimento, arquivos históricos e expedição de documentos quando 

solicitados;  

▪ Estado Civil / Profissão: usamos esses dados para permitir a sua identificação 

em nossos canais de atendimento, arquivos históricos e preenchimento no 

ato de expedição de documentos quando solicitados; 

▪ RG/CPF: usamos esses dados para permitir a sua identificação em nossos 

canais de atendimento, arquivos históricos e sistema e como referência para 

o enriquecimento e atualização de seu cadastro;  

▪ Data de Nascimento: usamos esse dado para confirmação de sua 

identidade e para garantir a segurança infantil, de acordo com a legislação;  

▪ Data de Falecimento: usamos esse dado para confirmação de sua 

identidade e para preenchimento no ato de expedição de documentos 

quando solicitados; 

▪ Telefone: usamos esse dado para ações de contato, seja por intermédio de 

ligação ou de mensagem de texto; para responder às suas solicitações ou 

pedidos feitos em nossos canais ou para informá-lo de questões 

transacionais. Não realizamos ligações e envio de mensagens de texto com 

fins promocionais. Em relação ao contato telefônico por ligação, SMS ou 

envio de mensagens em app de comunicação, você pode entrar em 

contato conosco para revisar essa autorização.  

▪ E-mail: usamos esse dado para ações de contato; para responder às suas 

solicitações ou pedidos feitos em nossos canais, ou para informá-lo de 

questões transacionais, como dados de uma contratação de serviços do 

Sebrae, por exemplo; Não realizamos o envio de e-mails com fins 

promocionais de acordo. Em relação ao contato via e-mail, você pode 

entrar em contato conosco para revisar essa autorização.  

▪ Informações de localidade (CEP, UF, cidade, bairro e endereço): usamos 

esses dados para permitir a sua identificação em nossos canais de 

atendimento, arquivos históricos e sistema e como referência para o 
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enriquecimento e atualização de seu cadastro, bem como para, se 

necessário, responder às suas solicitações ou pedidos feitos em nossos canais 

ou para informá-lo de questões transacionais, somente tendo que arcar com 

custos de eventuais envios pelos Correios de sua responsabilidade, em 

atendimento à norma do §5º do Art. 18 da LGPD; 

▪ Datas de Sacramentos (batismo, eucarístia, crisma, casamento): usamos 

esses dados para permitir a sua identificação em nossos canais de 

atendimento, arquivos históricos e preenchimento no ato de expedição de 

documentos quando solicitados, bem como avaliação de requisitos para 

exercício pleno de atos litúrgicos na fé católica; 

▪ Datas de ordenações: usamos esses dados para permitir a sua identificação 

em nossos canais de atendimento, arquivos históricos e preenchimento no 

ato de expedição de documentos quando solicitados, bem como avaliação 

de requisitos para exercício pleno de atos celebrativos na fé católica ou para 

exercício de atribuições no Estado Clerical. 

 

 

 

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2022. 


