
 

*****Termo de consentimento, aceitação e autorização livre e esclarecido*****  

 (LGPD - Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 e alterações) 

 

1. Introdução: 

 

A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, também conhecida como Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive por meios digitais, 

mantidos por nossa entidade, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Aquele que possui banco de 

dados passa a ser o guardião das informações, e deve empregar todos os meios de proteção.  

 

Cabe ao controlador manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a 

forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos (confirmação da existência de 

tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, 

anonimização/meios técnicos disponíveis no momento do tratamento, bloqueio ou eliminação de 

dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a presente lei).  

 

O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá pela verificação de que a finalidade foi 

alcançada, ocorreu o fim do período de tratamento, pela revogação do titular do consentimento ou 

determinação da autoridade nacional.  

 

Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, autorizada a 

conservação para as finalidades de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, 

estudo por órgão de pesquisa, transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de 

tratamento de dados e uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que 

anonimizados os dados. 

 

A Unimar declara possuir mecanismos de segurança para o tratamento de dados, com 

objetivo de reduzir a probabilidade e o impacto de incidentes de segurança, como: Datacenter com 

conformidades e atualizações, sistema de segurança física e lógica, backups redundantes interna e 

externamente, antivírus, softwares com mecanismos de controle de acesso por nível de usuário e 

relatórios de acesso. 

   

 

2. Do conhecimento ao conteúdo da LGPD: 

  

O usuário declara conhecer a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (lei 13.709, de 14 de 

agosto de 2018 e suas alterações), a íntegra do seu conteúdo, que dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

 

3. Termo de consentimento, aceitação e autorização livre e esclarecido: 

 

  Ao se vincular ao UNIVERSO UNIMAR e utilizar dos nossos serviços e vantagens, o 

usuário consente, aceita e autoriza, de forma livre e esclarecida, que a Universidade, a Reitoria, as Pró-

reitorias, os demais departamentos da IES e suas filiais, empresas conveniadas e parceiras, utilizem 



seus dados para fins acadêmicos e de propaganda e marketing, bem como para atender seus objetivos 

sociais.  

 

O presente termo abrange: armazenamento, arquivamento, avaliação, classificação, coleta, 

comunicação, controle, difusão, distribuição, eliminação, extração, modificação, processamento, 

produção, recepção, transferência, transmissão e utilização por empresas do grupo. A concordância do 

usuário abrange os dados pessoais (sensíveis ou não), e a utilização será por prazo indeterminado e/ou 

até que a legislação vigente dispense a sua mantença. 

 

O usuário declara saber e autoriza a utilização de seus dados, sensíveis ou não, pela IES 

Unimar, bem como o envio dos mesmos, se necessário, ao MEC, INEP, CAPES, FNDE, Secretarias 

que compõem os Ministérios da Educação Federal, Estadual, Municipal e da Economia, Poder 

Judiciário, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Órgãos de Classe, Instituições 

Financeiras, Bancos, Caixa Econômica Federal, Sindicatos das Categorias, Delegacia de Polícia 

Civil, Delegacia de Polícia Federal, Receita Federal do Brasil, INSS, PROCON, Prefeitura 

Municipal, Posto Fiscal Municipal, Posto Fiscal Estadual, Secretaria de Saúde Municipal, 

Secretária de Saúde Estadual e Instituições de ensino (com sede no Brasil ou fora do País), 

Departamento Nacional de Transporte, SERASA, SCPC, Cartórios de Notas e Protestos, Cartório 

de Imóveis, Cartório Eleitoral, Seguradora, Entidade Hospitalar, Entidades concedentes de estágio, 

CIEE, SEBRAE e Escolas Técnicas – ETEC, e demais órgãos.       
 

4. Dos dados: 

 

  Os dados pessoais tratados pela IES Unimar são aqueles disponibilizados pelo usuário dos 

serviços, como: nome, nome social, data de nascimento, sobrenome, CPF, cor/raça, carteira de 

identidade, carteira nacional de habilitação (CNH), carteira de trabalho e previdência social (CTPS), 

holerite, comprovante de endereço, cédula de identidade de estrangeiro (CIE), número do passaporte, 

registro nacional de estrangeiros (RNE), protocolo de solicitação da CIE, título eleitoral, certificado de 

reservista, certificado de conclusão de primeiro e segundo graus, diploma, certificado de 

especialização e diploma de mestrado, certidão de nascimento e casamento, documento que prova a 

separação, divórcio e guarda, documentos profissionais, PIS ou PASEP, e-mail, número de telefone e 

WhatsApp, nota em exame nacional do ensino médico (ENEM), curso de área de interesse, formação 

acadêmica, documentos do grupo familiar exigida pela legislação do FIES e PROUNI, documentos 

pessoais, declaração de renda, comprovante de endereço, carnê IPTU, certidão de registro de imóvel, 

extratos bancários, DECORE, guia de recolhimento INSS, contrato social, comprovante de 

recebimento pró-labore, comprovante de distribuição de lucro, comprovante de pagamento de pensão 

alimentícia, nota fiscal, declaração de IR, carteira de vacinação, certificado de registro e licenciamento  

de veículo, outros documentos exigidos por lei para o pleno desenvolvimento do objeto social da IES 

Unimar.          

 

5. Atualização das Informações: 

 

  O usuário está ciente e concorda que a IES se reserva no direito de alterar a sua prestação 

de serviços para melhor aprimorar o Universo Unimar, implementar novas tecnologias, e isso poderá 

acarretar alterações, a qualquer tempo, deste termo, para incluir as modificações implementadas. A 

continuidade da utilização dos serviços caracteriza o seu consentimento, aceitação e autorização às 

modificações implementadas.  



 

 

6. Acesso a conteúdo:   

 

  Caberá à IES Unimar a disponibilização de conteúdo, no formato “restrito” ou “não 

restrito”, devendo o usuário cumprir todas as determinações e/ou orientações para o acesso, via login e 

senha. O conteúdo no formato “restrito”, precede de cadastro prévio do usuário, se exigido. A qualquer 

tempo, e sem aviso, a IES Unimar poderá cancelar, suspender ou interromper o acesso aos serviços, 

respeitadas as orientações legais vigentes. 

   

7. Uso Adequado dos Serviços:   

    

  O usuário, ao utilizar os serviços disponibilizados pela IES Unimar, se compromete a 

respeitar a legislação brasileira vigente, o disposto neste termo, bem como a íntegra da lei geral de 

proteção de dados (Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações). O usuário, em caso de 

desrespeito, assumirá integralmente as consequências e punições, seja por ato omissivo ou comissivo, 

por conteúdo gerado e/ou publicado, bem como por desrespeitar a LGPD. A responsabilidade do 

usuário abarca as áreas penal, civil e do consumidor.   

 

8. Dos direitos do titular dos dados e da resposta da IES Unimar: 

 

É assegurado ao usuário, em relação aos seus dados, obter da IES Unimar, a qualquer 

momento e mediante requisição, a confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, 

correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação de 

dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei vigente, portabilidade dos 

dados a outro fornecedor de serviços ou produto, mediante requisição expressa, eliminação dos dados 

pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto em caso de cumprimento de obrigação legal 

ou regulatória pelo controlador, estudo por órgão de pesquisa, transferência a terceiro e uso exclusivo 

do controlador, em caso de uso compartilhado com entidades públicas e privadas. 

 

  A IES Unimar terá prazo de 15 dias úteis, contados do próximo dia útil posterior ao 

protocolo do pedido, e prorrogável por mais 15 dias, mediante justificativa fundamentada, para 

emissão da resposta referente pedido do usuário. Situações excepcionais, força maior, pandemias, 

número excessivo de pedidos justificam a prorrogação do prazo de resposta, por mais 30 dias. 

 

9.   O usuário poderá acessar a íntegra da Lei 13.709, de 14 agosto de 2018, pelo endereço 

eletrônico: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm 

 

10. Disposições gerais: 

 

  Eventuais omissões ou tolerâncias das partes não constituirão novação ou renúncia, nem 

afetarão o exercício de quaisquer dos direitos aqui previstos, que poderão ser exercidos integralmente, 

a qualquer tempo, nos termos da LGPD. 

 

Unimar – Universidade de Marília. 

Mantenedora – Associação de Ensino de Marília Ltda. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm

