
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Este termo, em conformidade com a Lei n. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais), tem por finalidade registrar a manifestação livre, informada, inequívoca do titular em 

relação ao tratamento dos dados pessoais listados (nome completo, endereço de IP e e-mail) e 

aqueles que constarem no respectivo currículo. 

 

Ao apresentar concordância, o candidato (titular) autoriza expressamente a empresa BARRA 

MANSA COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA. a realizar tratamento dos dados para a 

finalidade única e exclusiva de viabilizar a participação em processo seletivo de admissão, aberto 

ou futuro, para compor o quadro de colaboradores da empresa.  

 

Os dados serão mantidos em banco de dados da empresa pelo prazo máximo de 05 (cinco) 

anos e, superado este prazo, serão eliminados, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 7º da Lei n. 

13.709/18.    

 

Nos termos do art. 18 da Lei n. 13.709/2018, o candidato tem o direito a obter, em relação aos 

dados tratados, a qualquer momento:  

I - confirmação da existência de tratamento;  
II - acesso aos dados;  
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto na Lei n. 13.709/2018;  
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição 

expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos 
comercial e industrial; 

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas 
hipóteses previstas no art. 16 da Lei n. 13.709/2018;  

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado de dados;  

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa;  

IX - revogação do consentimento. 
 
 Serão adotadas as medidas de segurança, técnicas e administrativas necessárias a garantir a 

proteção dos dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 
 

O exercício dos direitos previstos no art. 18 da Lei n. 13.709/2018 deverá ser postulado, 

mediante solicitação, no seguinte endereço de e-mail: lgpd@barramansaalimentos.com.br. 


