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TERMO DE CONSENTIMENTO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) 

- DELEGADO - 

Eu,_____________________________________________________________________

_________________________________________________, inscrito no CPF nº 

_________________________, declaro que fui orientado(a) de forma clara sobre o 

tratamento de Dados Pessoais pela NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES. 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 a NOVA CENTRAL SINDICAL DE 

TRABALHADORES a realizar o tratamento de meus Dados Pessoais, informados na Credencial 

de Delegado participante do V Congresso Nacional – Eleições 2021, para as finalidades e de 

acordo com as condições aqui estabelecidas.  

Os meus Dados Pessoais poderão ser utilizados pela NCST para:  

1. Cumprir as determinações previstas no Estatuto Social e nas Normas Reguladoras do 

Processo Eleitoral 2021 da NCST, inclusive constar de atas, listas de Presença, lista de 

Votantes, e outros documentos a serem publicados e registrados em cartório;  

2. Realizar a publicação ou comunicação, por meio de quaisquer canais (telefone, e-

mail, SMS, WhatsApp, etc.).  

Estou ciente que a NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES 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.  

E, de que a NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES poderá tomar decisões 

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

solicitar, por meio do e-mail: assessoriajuridica@ncst.org.br, a revisão dessas decisões.  

Também, estou ciente do compromisso assumido pela NOVA CENTRAL SINDICAL DE 

TRABALHADORES 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.  

Fica estabelecido que a qualquer tempo, posso retirar o consentimento ora fornecido, 

hipótese em que as atividades desenvolvidas pela NOVA CENTRAL SINDICAL DE 

TRABALHADORES, no âmbito de nossa relação, poderão restar prejudicadas. Declaro e 
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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 da NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES ou (II) desde 

que tornados anônimos.  

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

Termo e concordo com o tratamento dos meus Dados Pessoais descritos na Credencial de 

Delegado participante do V Congresso Nacional – Eleições 2021, de forma livre e esclarecida, 

em observância à Lei Geral de Proteção de Dados e às demais normativas sobre proteção de 

Dados Pessoais aplicáveis.  

E, autorizo a NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES - NCST a utilizar a minha 

imagem, em todo e qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e voz, capturados por 

essa Central. 

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

a NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES a realizar contato comigo através dos 

seguintes canais: e-mail_____________________________________________________ 

ligação SMS: ______________________________, App de comunicação 

(Whatsapp):____________________________. 

 

_____________________, ______ de _________________ de _________  

 

 

_________________________________  

Nome: 

 


