
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

HARENA INOVAÇÃO LTDA 

 
 

Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e 

inequívoca pela qual o Titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 

para finalidade determinada, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

 

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 

 

Eu,  , inscrito no CPF nº , declaro que fui orientado(a) de 

forma clara sobre o tratamento de Dados Pessoais pelo HARENA INOVAÇÃO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 41.301.530/0001-

57, com sede à Rua Antenor Duarte Vilela, número 1660, bairro Dr. Paulo Prata, 

Barretos/SP, CEP 14.784-400, conforme as disposições abaixo. 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Em observância à Lei nº. 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais e demais normativas aplicáveis sobre proteção de Dados Pessoais, 

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

autorizar o HARENA INOVAÇÃO LTDA a realizar o tratamento de meus Dados 

Pessoais para as finalidades e de acordo com as condições aqui estabelecidas. 

 

FINALIDADES DO TRATAMENTO 

 

Os meus Dados Pessoais poderão ser utilizados pelo HARENA INOVAÇÃO 

LTDA para: 

 

1. Cumprir as obrigações contratuais, legais e regulatórias do H A R E N A  

I N O V A Ç Ã O  L T D A , em razão de suas atividades; 

2. Execução de seus eventos/cursos e prestação dos serviços relacionados; 

3. Fomentar, desenvolver e melhorar soluções para empreendedores e 

startups; 



 

 

4. Oferecer produtos e serviços que sejam do meu interesse; 

5. Realizar pesquisas com os clientes que foram atendidos pelo HARENA 

INOVAÇÃO LTDA; 

6. Realizar a comunicação oficial pelo HARENA INOVAÇÃO LTDA ou por seus 

prestadores de serviço, por meio de quaisquer canais de comunicação 

(telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, etc.). 

 

Estou ciente que o HARENA INOVAÇÃO LTDA poderá compartilhar os 

meus Dados Pessoais com seus parceiros e demais prestadores de serviços, 

restringindo-se às funções e atividades por cada um desempenhadas e em aderência 

às finalidades acima estabelecidas. 

 

Estou ciente que o HARENA INOVAÇÃO LTDA poderá tomar decisões 

automatizadas com base em meus Dados Pessoais, sendo garantido a mim o direito 

de solicitar, por meio de solicitação escrita ao Harena, a revisão dessas decisões. 

 

CONFIDENCIALIDADE 

 

Estou ciente do compromisso assumido pelo HARENA INOVAÇÃO LTDA 

de tratar os meus Dados  Pessoais de forma sigilosa e confidencial, mantendo-os em 

ambiente seguro e não sendo utilizados para qualquer fim que não os descritos 

acima. 

 

REVOGAÇÃO 

 

Estou ciente que, a qualquer tempo, posso retirar o consentimento ora 

fornecido, hipótese em que as atividades desenvolvidas pelo HARENA INOVAÇÃO 

LTDA, no âmbito de nossa relação, poderão restar prejudicadas. 

 

Declaro e concordo que os meus Dados Pessoais poderão ser 

armazenados, mesmo após o término do tratamento – inclusive após a revogação do 

consentimento: 

( i )  para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

HARENA INOVAÇÃO LTDA ou  

(ii) desde que tornados anônimos. 

 



 

 

CANAL DE ATENDIMENTO 

 

Estou ciente que posso utilizar os meios de contato com o HARENA 

INOVAÇÃO LTDA para tirar dúvidas e/ou realizar solicitações relacionadas ao 

tratamento dos meus Dados Pessoais. 

 

Por fim, declaro ter lido e ter sido suficientemente informado sobre o 

conteúdo deste Termo e concordo com o tratamento dos meus Dados Pessoais aqui 

descrito de forma livre e esclarecida, em observância à Lei Geral de Proteção de 

Dados e às demais normativas sobre proteção de Dados Pessoais aplicáveis. 

 

CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 

Manifesto-me de forma informada, livre, expressa e consciente, no 

sentido de autorizar o HARENA INOVAÇÃO LTDA a realizar contato comigo através 

dos seguintes canais: 

 

E-mail:_______________________________________________________________________________________ 

Telefone (fixo):______________________________________________________________________________ 

Celular/Whatsapp:_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


