
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

O acordo ao presente termo, o candidato declara seu consentimento quanto ao 
compartilhamento de seus dados pessoais para fins de notificação e avisos 
relacionados a este termo, mediante envio de e-mails, SMS, anúncios e outros 
meios de divulgação publicados nas instalações da Faculdade, de acordo com o 
previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018. 

1. Para efeito de confirmação da sua inscrição, solicitamos o fornecimento dos 
seus dados pessoais, que é condição para concorrer a oferta do Curso e que serão 
utilizados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 
13.709/2018, bem como demais legislações nacionais e internacionais quando 
aplicáveis. 

2. Termos para os fins do presente documento e em decorrência dos conceitos 
trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, as expressões a seguir 
possuem os seguintes significados: 

Dados Pessoais: informação relativa a uma pessoa física, identificada ou 
identificável, ou informação relacionada a pessoa natural identificada ou 
identificável. 

Tratamento: toda operação realizada com Dados Pessoais, como 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. 

Agentes de Tratamento dos Dados Pessoais: entidade responsável pelo 
tratamento de seus dados pessoais. 

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de Dados Pessoais. Operador: 
pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento 
de Dados Pessoais em nome do controlador. 

Validade do Tratamento dos Dados Pessoais: informações sobre o período de 
utilização dos seus dados pessoais. 

Segurança dos Dados Pessoais: procedimentos para proteção e conservação dos 
dados pessoais a serem adotados pelos agentes de tratamento. 



 

2. Agentes de Tratamento dos Dados Pessoais: o Curso será ofertado pela 
Faculdade, cujo contato para assuntos relacionados à proteção de dados 
pessoais é: atendimento@sptech.school. A Faculdade será a Controladora dos 
seus dados pessoais e as solicitações referentes a este assunto devem ser 
encaminhadas à Faculdade. É autorizado o compartilhamento de Dados Pessoais 
a eventuais Operadores apenas na medida do necessário para cumprir os fins 
dispostos no Contrato. 

3. Validade do Tratamento dos Dados Pessoais: o tratamento de dados será válido 
para todo o período do Processo Seletivo e, uma vez aprovado neste processo, 
durante o período do Curso e seus dados pessoais poderão ser excluídos 
mediante solicitação dirigida à Faculdade, exceto nos casos em que sua 
manutenção seja necessária e esteja prevista pela legislação brasileira de 
proteção de dados pessoais. 

4. Dados Pessoais: serão tratados os seguintes dados pessoais, sem prejuízo de 
outros que sejam estritamente necessários para regular a execução do processo: 
nome, dados de contato, documentos pessoais, dados da sua formação 
acadêmica, dados do responsável legal, se o caso. 

5. Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais: a finalidade do tratamento de 
dados é realizar o Processo Seletivo para os Cursos ofertados, com todos os 
procedimentos necessários atrelados ao cumprimento deste, como realização de 
prova (vestibular), comprovante de resultado do Enen, entre outros. 

6. Segurança dos Dados Pessoais: os agentes de tratamento de dados pessoais 
utilizarão de medidas 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 difusão. 

7. Direitos do Titular dos Dados Pessoais: o candidato poderá solicitar todos e 
quaisquer direitos relacionados a seus dados pessoais previstos na Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, abrangendo pedidos simples, como 
a confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais, assim como 
pedidos mais completos, como a exclusão de determinados dados pessoais. O 
canal para exercício destes direitos em relação à Faculdade é o seguinte: 
atendimento@sptech.school. 

8. Consentimento: os dados pessoais do candidato serão tratados de acordo com 
os propósitos, agentes de tratamento e possibilidades definidas nas cláusulas 
acima. 


