
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

Por meio deste documento, eu _____________________________, inscrito(a) no CPF/MF 

nº____________ autorizo de forma livre, informada e inequívoca, o Centro Universitário São 

Camilo, aqui denominado CONTROLADOR a tomar decisões referentes ao tratamento, bem 

como realizar o tratamento dos meus dados pessoais, envolvendo operações como: coleta, 

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

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, para inscrição e 

seleção para intercâmbio internacional dos alunos de graduação 2023.1 em 

conformidade com a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). 

 

Finalidade específica do tratamento: 

O Centro Universitário São Camilo realiza a coleta do nome completo, CPF, Registro 

Acadêmico (RA), passaporte, curso, semestre, histórico acadêmico de noras,  e-mail, 

número de celular, contato de emergência e foto do inscrito com o objetivo de realizar o 

processo seletivo e participação do aluno em intercâmbio internacional. 

 

Transferência Internacional de dados pessoais: 

Como parte do escopo da atividade de intercâmbio educacional, o CONTROLADOR 

transferirá dados pessoais às universidades parceiras de outros países, por meio de 

relatórios, ficha do aluno e/ou de softwares e serviços de terceiros. Tais softwares e serviços 

que utilizamos buscam adotar padrões adequados às legislações aplicáveis, quanto à 

privacidade e à proteção de dados pessoais. 

No caso de transferência de dados para países terceiros, o CONTROLADOR se compromete 

com as medidas de segurança adequadas e previstas na LGPD, inclusive adotar cláusulas 

adequadas de proteção de dados com as universidades dos países terceiros. 

Manifestação do Titular: 

[ ] Eu declaro que fui devidamente informado sobre a atividade acima especificada e, em 



 

razão disso, consinto no tratamento dos meus dados pessoais.  

[ ] Eu declaro que fui devidamente informado sobre a atividade acima especificada, porém, 

não consinto no tratamento dos meus dados pessoais.  

 

O Centro Universitário São Camilo salienta que é possível a retirada do referido 

consentimento para o tratamento de dados pessoais, a qualquer momento, que passará a 

valer a partir da data da alteração.  

A revogação do consentimento implica no cancelamento da inscrição do participante.  

O Centro Universitário São Camilo fica autorizado a conservar os dados fornecidos, desde 

que anonimizados, para seu uso exclusivo, bem como para cumprimento de obrigação legal.  

 

Autorização para uso de imagem: 

O Centro Universitário São Camilo informa ainda que deseja divulgar fotos e vídeos do projeto 

em seu site e redes sociais, em caráter gratuito, podendo conter imagens dos participantes. 

Os dados pessoais tratados pelo CONTROLADOR não são dados pessoais sensíveis, tendo 

em vista que não há utilização de biometria para identificação dos alunos. 

Caso autorize a divulgação de suas imagens, o titular identificado neste documento, deverá 

assinalar a autorização no campo correspondente abaixo: 

 AUTORIZO o Centro Universitário São Camilo a divulgar imagens minhas em seu 

site e redes sociais; 

 NÃO AUTORIZO a divulgação de imagens minhas pelo Centro Universitário São 

Camilo. 

 

Para maiores informações sobre seus dados pessoais: 

Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer - DPO): Lee, Brock Camargo 

Advogados 

E-mail: dpo@saocamilo.br 



 

 

São Paulo_____ de ______________________ de 2023.  

 

 __________________________________________ 

 Titular dos dados pessoais. 


