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TERMO DE CIÊNCIA, CONSENTIMENTO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E 

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS (IMAGEM E VOZ) 

 

 

Sobre a finalidade da coleta e tratamento de seus dados: 

 

Olá,  

 

Ao informar o seu CPF e demais dados pessoais em formulários ou documentos ou telas 

assemelhadas, doravante denominados ‘formulários’ ou ‘formulário’, conforme o caso, você 

concorda que a Fundação Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI (e/ou suas mantidas) poderá 

armazenar seus dados pessoais, bem como trata-los com as seguintes finalidades: 

 

1) para o atendimento de exigências legais, regulamentares ou normativas internas ou externas; 

 

2) para viabilizar procedimentos pré-contratuais ou para viabilizar a formalização de contrato(s) 

entre você e a UNIVALI e/ou suas mantidas, conforme o caso e conforme o objetivo do 

formulário que você estiver preenchendo; 

 

3) para realizar a sua inscrição em concursos, processos seletivos ou procedimento similares, para 

formar listas de interessados, para cadastros para obtenção de serviços da UNIVALI e/ou de suas 

mantidas ou para efetuar matrícula junto à UNIVALI e ou suas mantidas, conforme o objetivo do 

formulário que você estiver preenchendo; 

 

4) para permitir que você acesse e/ou utilize o site da UNIVALI (e/ou de suas mantidas), inclusive 

para acesso às telas e aplicações do referido site, quando e conforme for o caso, além do acesso, 

quando for o caso, à rede informatizada da UNIVALI (incluindo a Intranet), considerando o 

objetivo do formulário que você estiver preenchendo; 

 

5) para permitir que a UNIVALI e/ou suas mantidas acessem e processem os seus eventuais 

questionamentos e/ou solicitações de informações, inclusive, mas não se limitando aos canais de 

atendimento presencial, tele-presencial ou virtual, aqui também abrangidas as redes sociais e o 

‘fale conosco’, conforme o objetivo do formulário que você estiver preenchendo; 

 

6) para permitir que a UNIVALI (e/ou suas mantidas) se comunique com você, inclusive sobre 

questões envolvendo a sua conta de usuário, atividades no site da UNIVALI e/ou na rede 

informatizada da UNIVALI, questões sobre eventuais procedimentos não concluídos, aqui se 

incluindo o preenchimento parcial ou incompletude ou erro/falha nos dados de cadastro, podendo 

haver abordagem da equipe da UNIVALI para informar sobre o ocorrido e questionar a você 

sobre o interesse ou efetuar solicitação para que você efetue a conclusão, completude ou 

correção de cadastro, conforme o objetivo do formulário que você estiver preenchendo;  

 

7) para lhe enviar comunicações sobre a UNIVALI, alertas, notificações, solicitações ou oferta de 

produtos ou serviços; 

 

8) para permitir e efetivar a cessação do vínculo com você (por exemplo, quando solicita o 

cancelamento do cadastro ou de matrícula), inclusive lhe sendo facultada a exclusão dos dados 

pessoais fornecidos, ressalvadas as hipóteses legais obstativas dessa exclusão, conforme o caso e 

considerando o objetivo do formulário que você estiver preenchendo; 
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9)  para a divulgação ou publicidade da atividade, curso ou evento em que você se fez presente, 

inclusive a divulgação da Fundação UNIVALI e/ou de suas mantidas como realizadoras 

da(o) referida(o) atividade, curso ou evento, podendo ocorrer a captação de imagens (foto 

ou vídeo) de você, integralmente ou parcialmente, bem como a captação de sua voz e opinião 

(integralmente ou parcialmente); 

 

10) para permitir à UNIVALI investigar, impedir ou adotar quaisquer medidas legalmente ou 

normativamente cabíveis e relacionadas a possíveis ou efetivas atividades ilegais verificadas, 

inclusive por suspeita de fraude ou de situações que possam envolver ou gerar ameaças à 

segurança ou integridade física e/ou à segurança ou integridade moral ou de dados de terceiros, 

inclusive, mas não se limitando, a qualquer pessoa física, pessoas jurídicas, da própria UNIVALI 

e/ou de suas mantidas, bem como quando houver permissão ou exigência legal, observados os 

limites permitidos pela legislação vigente; 

 

 

Sobre a Controladora e Meio de Contato: 

 

Informamos que a coleta e tratamento de seus dados pessoais terá como controladora a Fundação 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, inscrita no CNPJ sob o nº 84.307.974/0001-02, sendo a 

responsável legal pelo exercício de atividade de tratamento de dados pessoais e pela observância à 

legislação vigente de proteção de dados pessoais. 

 

Você poderá manter contato com a controladora UNIVALI, gratuitamente, através do e-mail 

privacidade@univali.br. Analisaremos seu pedido e o atenderemos com a maior brevidade possível, 

considerando os prazos e os termos previstos na legislação aplicável. Caso não seja possível atender 

imediatamente a sua requisição, indicaremos as razões de fato e/ou de direito respectivas. 

 

 

Sobre a Duração do Tratamento de seus Dados Pessoais: 

 

Informamos que seus dados pessoais serão arquivados em meios eletrônicos com adequadas 

medidas de segurança e proteção, sendo o armazenamento mantido por prazo indeterminado, nos 

termos das finalidades acima mencionadas. 

 

 

Sobre o Compartilhamento do Uso de seus Dados Pessoais com Terceiros 

 

Informamos que seus dados pessoais poderão ser compartilhados internamente, no âmbito da 

UNIVALI (e suas mantidas) para o atingimento das finalidades acima mencionadas, sempre com a 

devida proteção e minimização do trânsito das informações, bem como, quando aplicável, com a 

adoção de anonimização e meios de sigilo da informação. 

 

Informamos que, em relação a terceiros externos à UNIVALI e ou suas mantidas, seus dados 

pessoais poderão ser compartilhados com: 

 

Aos seguintes terceiros, ressalvada ampliação ou modificação desta(s) indicação(ões) mediante 

futura comunicação e submissão a sua oposição: 

 

RS Station - Finalidade: envio de e-mails sobre o evento para o qual está se inscrevendo e 

comunicações sobre a UNIVALI, alertas, notificações, solicitações ou oferta de produtos ou 

serviços. 
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Sobre os Direitos do Titular de Dados Pessoais 

 

Informamos que, na forma e nos limites da legislação aplicável, você, na qualidade de titular de 

dados pessoais, poderá entrar em contato conosco para exercer seus direitos, desde que esse 

exercício possua amparo legal, de modo a requerer: 

 

a)  a confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais; 

b) o acesso aos seus dados; 

c)  a correção de seus dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

d) a anonimização, bloqueio ou eliminação de seus dados que se caracterizem como desnecessários, 

excessivos, ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados - 

LGPD; 

e) a portabilidade dos seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição 

expressa, resguardados os segredos do negócio, seja na esfera comercial e/ou industrial e com 

observância à regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados; 

f) a eliminação dos seus dados pessoais (inclusive dados sensíveis) tratados com fundamento 

apenas no seu consentimento, excetuadas as ressalvas à eliminação previstas no art. 16 da LGPD, 

que abrangem: 

f.1) a manutenção do tratamento com base em fundamento legal ou cumprimento de obrigação legal 

ou regulatória pelo controlador; 

f.2) o estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados 

pessoais; 

f.3) a transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos 

na LGPD; ou 

f.4) o uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os 

dados. 

g) a informação das entidades públicas e/ou privadas com as quais a Fundação UNIVALI e/ou suas 

mantidas compartilhou seus dados pessoais; 

h) a informação sobre a possibilidade de você não fornecer consentimento para o tratamento de 

seus dados e as consequências da sua negativa; 

i) a revogação do seu consentimento antes fornecido, através de sua manifestação expressa, a qual 

poderá ser encaminhada, sem ônus por simples mensagem ao e-mail privacidade@univali.br, 

sendo ratificados os tratamentos de dados que foram até então realizados com amparo do 

consentimento antes por você concedido e resguardado o tratamento de dados baseado em 

fundamento legal que o autorize. 

 

Sobre a CAPTAÇÃO DE SUA IMAGEM E/OU VOZ (Dados Sensíveis): 

 

Ao se inscrever numa atividade, curso ou evento promovido pela Fundação UNIVALI e/ou suas 

mantidas, você AUTORIZA a captação, armazenamento e uso de sua imagem pessoal 

(integralmente ou parcialmente), por foto, por vídeo ou outros métodos de captação e/ou 

exibição de imagens, bem como autoriza a captação, armazenamento e uso de sua voz e/ou de 

sua opinião falada (integralmente ou parcialmente), ABRANGENDO TAL AUTORIZAÇÃO  

a possibilidade da Fundação UNIVALI e/ou suas mantidas de fazer uso, no todo ou em parte, 
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de sua imagem e/ou voz para a divulgação e/ou publicidade ao público em geral acerca da 

atividade, curso e/ou evento em que você participar e/ou para a divulgação e/ou publicidade 

da Fundação UNIVALI e/ou de suas mantidas como realizadoras da atividade, curso e/u 

evento em que você participar, podendo o material de divulgação e/ou publicidade ser 

produzido e/ou promovido pela Fundação UNIVALI e/ou por terceiros contratados pela 

Fundação UNIVALI, incluindo, mas não se limitando à divulgação por mídia impressa, mídia 

eletrônica, radiofônica, televisiva, inclusive em páginas e/ou perfis de redes sociais mantidos 

pela Fundação UNIVALI e/ou por suas mantidas, com ou sem caráter publicitário. A 

autorização aqui mencionada se dá de livre e espontânea vontade, em caráter gratuito, não 

sendo devida qualquer tipo de remuneração, abrangendo o uso da imagem e/ou da voz em 

todo território nacional e/ou para uso em âmbito internacional, por prazo indeterminado.  

 

 

Atenção – Informação Importante:  

 

A Fundação UNIVALI não se responsabiliza pela sua inobservância quanto à correção, veracidade, 

autenticidade, completude e atualização dos dados prestados/fornecidos por você (Titular) à 

Fundação UNIVALI e/ou suas mantidas, bem como a Fundação UNIVALI e/ou suas mantidas não 

se responsabilizam pelo eventual uso indevido de informações (inclusive pessoais e/ou pessoais 

sensíveis) publicadas por você ou por fraudes decorrentes da divulgação ou acesso de terceiros à(s) 

sua(s) senha(s) pessoal(is), sendo seu dever zelar pelo sigilo e segurança da senha de acesso que lhe 

for fornecida/gerada, quando for o caso. 

 

 

Fundação Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 
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