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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS COLETADOS EM RAZÃO DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO EDUCACIONAL
Pelo presente instrumento, o responsável legal e financeiro pelo menor, na qualidade de titular dos
dados coletados pela PRIMEIROS PASSOS ESCOLA, em razão do Contrato de Prestação de Serviço
de Educação Escolar, celebrado para o ano letivo 2021, desde já, DECLARO, neste ato, ter ciência,
consentir e autorizar que todos os dados e informações fornecidas, para prestação e cumprimento
deste contrato educacional, serão tratados conforme as diretrizes da política adotada pela
CONTRATADA, em observância as disposições contidas na Lei Nº 13709/2020.
Declaro, ter ciência e concordar com as diretrizes e política de privacidade de dados, adotada pela
CONTRATADA, manifestando minha aquiescência com a mesma, a qual encontra-se disponível na
secretaria.
Autorizo a Primeiros Passos Escola a coletar, armazenar, tratar e compartilhar os meus dados e do
menor supracitado, sensíveis ou não, constantes no contrato, seus anexos, e documentos
relacionados, quando necessário, com terceiros encarregados em apoia-la na prestação dos serviços
educacionais, sempre em observância da lei.
Em razão da cobrança ser realizada por meio bancário, para emissão de boleto, declaro ter ciência,
concordar e autorizar a CONTRATADA, respeitada as determinações da Lei 13.709/2018, ao
compartilhamento dos dados necessários, sensíveis ou não, à instituição bancária BRADESCO,
devidamente autorizada, para a realização da cobrança de forma segura.
Declaro ter ciência e autorizar, na hipótese de cobrança judicial prevista no item III do parágrafo 1º
da cláusula 9ª do CPSEE, o compartilhamento dos meus dados e informações necessárias, ao patrono,
à época contratado, para as ações pertinentes, bem como, em caso de inadimplência na forma da
LGPD, o compartilhamento necessário dos meus dados com os órgãos de proteção ao crédito.
Autorizo a Primeiros Passos Escola durante a vigência do presente contrato, a coletar, armazenar,
tratar e compartilhar os meus dados e do menor supracitado, sensíveis ou não, constantes no
contrato, seus anexos, e documentos relacionados, quando necessário, com os parceiros contratados
pela mesma para melhor prestação do serviço educacional:
Declaro ter ciência que os dados poderão ser armazenados, compartilhados e utilizados por força de
legislação educacional, para o atendimento de obrigação legal ou regulatória que a CONTRATADA
tenha que cumprir, bem como para o exercício regular de seus direitos, conforme expresso na lei
13.709/2018.

Declaro ter ciência de que sou livre para solicitar o acesso, a retificação, supressão e exclusão destes
dados, a qualquer momento, desde que eventual solicitação não conflite com as exigências legais de
órgãos educacionais, reguladores e fiscalizadores, ou impossibilitem a continuidade da prestação do
serviço educacional. Declaro ainda ter ciência que os dados e informações referentes a mim, por
força de legislação fiscal, poderão ser transmitidas aos órgãos oficiais de fiscalização tributária que
incidam sobre o presente Contrato.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, referente a
mim e ao menor supracitado, firmando o presente instrumento.

