
TERMO DE CONSENTIMENTO 

PARA 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 

 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

CPF:___________________________________Cel:____________________________ 

Endereço:______________________________________________________________

Cidade/UF:__________________________________CEP:_______________________ 

Data de Nascimento:______________________ 

 

DO CONSENTIMENTO:  

 

O Titular acima qualificado, AUTORIZA a ASSESSORIA CULTURAL DO 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO, doravante FUNDAÇÃO JAPÃO, 

pessoa jurídica de direito público externo, inscrito no CNPJ/MF sob nº18.339.329/0001-

47, com sede na Av. Paulista, nº 52, 3º andar, Bela Vista, São Paulo-SP e a FUNDAÇÃO 

MITSUI BUSSAN DO BRASIL, doravante FUNDAÇÃO MITSUI, a tratar meus dados 

pessoais para os fins abaixo descritos e DECLARA que este consentimento é uma 

manifestação livre, informada, inequívoca e destacada de acordo com o Inc. XII do Art. 

5º e Art 8º e é baseado no Inc I do Art. 7º, todos da LGPD - Lei Geral de Proteção de 

Dados. (Lei 13.709/2018). 

 

 

DOS DADOS PESSOAIS 

 

Poderão ser tratados os dados pessoais constantes do preâmbulo deste termo. 

 

 

DA FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS 

 

Os dados coletados serão tratados e utilizados única e exclusivamente para a inscrição do 

titular no “5º Concurso de Vídeo em Língua Japonesa da Fundação Japão” promovido 

pela FUNDAÇÃO JAPÃO e com parceria da FUNDAÇÃO MITSUI, as quais ficam 

autorizadas a tratar e compartilhar os dados pessoais do Titular entre si, objetivando 

possibilitar a paticipacao do Titular no Concurso, ficando vedados, entretanto, a 

transferência ou compartilhamento de dados com terceiros sem relacionamento com o 

certame, sem a prévia e expressa anuência do titular. 

 

 



DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS 

 

O Titular, desde já consente, em atendimento ao Inciso VIII do artigo 33 da LGPD, 

especificamente e em destaque, que seus dados pessoais poderão ser, eventualmente,  

compartilhado/transferido para à matriz da Fundação Japão com sede no Japão.  

 

DA REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO 

 

O Titular declara estar ciente que o consentimento poder ser revogado a qualquer 

momento mediante sua manifestação expressa, por procedimento gratuito e facilitado. 

Declara também estar ciente que, caso haja revogação do seu consentimento, a sua 

inscrição no concurso e eventual premiação poderá ser cancelada. 

 

Por ser esta a expressão de livre manifestação de vontade, o Titular firma o presente. 

 

 

São Paulo-SP, ____ de ____________ de 2022 

 

 

__________________________________ 

Titular 

 
 

 

Em caso de menor de 18 anos (Art 14, §1º da LGPD) 
 

Nome do responsável legal:________________________________________________ 

CPF:_______________________Data Nasc:___________Parentesco:______________ 

 

Autorizo, nos termos acima. 

 

_____________________________ 

Assinatura do responsável legal 

 

 

 

 

 

 


