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ANEXO V  

TERMO DE CIÊNCIA DE COLETA DE DADOS PESSOAIS 

 
Controladora: MSMT-COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 03.226.149/0022-06, com endereço na Avenida Dom 

Bosco, n.º 605, Bairro Centro, CEP: 78.015-180 na cidade de  Cuiabá/MT. 

 

Titular dos Dados Pessoais - Aluno(a):  

Nome 

_____________________________________________________________________________ 

CPF nº __________________________, Nascimento ____/____/____. 

 

Representante Legal: __________________________________________________________, 

brasileiro(a), estado civil:_________________, profissão: ______________________________, 

devidamente inscrito(a) no RG nº _____________SSP _____ e CPF nº 

______________________, residente e domiciliado(a) na 

____________________________________________________________ 

Cidade/Estado:  _____________________________CEP _______________________________ 

Telefone/WhatsApp: ______________________  
 

 

O Titular dos Dados Pessoais, por seu representante legal, tem ciência que: 

1.1.  A MSMT - Colégio Salesiano São Gonçalo tem o compromisso de proteção da privacidade 
e dos dados pessoais dos(das) candidatos(as) e dos seus representantes legais, adotando medidas 
de segurança técnicas e organizacionais necessárias para o cumprimento da LGPD e para a 
garantia do sigilo e confidencialidade no tratamento de dados pessoais; 

1.2.  Os dados pessoais preenchidos no formulário socioeconômico e os documentos 
comprobatórios que forem encaminhados, serão coletados, tratados, mantidos e compartilhados, 
eletrônica e manualmente, pela MSMT – COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇAO, ora 
CONTROLADORA DE DADOS PESSOAIS, nos termos dos incisos II (cumprimento de obrigação 
legal) e IX (atender ao legítimo interesse do controlador e do terceiro) do art. 7º da Lei nº 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção e Dados Pessoais - LGPD), para fins de cumprimento do 
disposto na legislação vigente; 

1.3. Todos os seus dados pessoais, inclusive os dados pessoais sensíveis do(a) candidato(a), e 
do seu Grupo Familiar, serão tratados com a finalidade de aferir a realidade socioeconômica e definir 
a renda per capita para o enquadramento num dos perfis de Bolsa Social; 

1.4. Os dados pessoais coletados serão compartilhados com a Mantenedora, com o Ministério 
da Educação (MEC) e demais órgãos governamentais, por força de lei ou que, mediante 
fiscalização, venham a ser solicitados; 

1.5.  Para fins de atendimento ao princípio da publicidade, os dados pessoais coletados poderão 
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ser divulgados para atendimento da previsão legal; 

1.6.  Ao inscrever-se no processo de bolsa social, o(a) representante legal do(a) candidato(a) se 
responsabiliza pela informação e compartilhamento dos dados pessoais sensíveis de seu Grupo 
Familiar, não respondendo a MSMT – COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO pela veracidade, 
autenticidade e atualização das informações e dados fornecidos; 

1.7.  Manifesta ciência de que os dados pessoais informados e documentos comprobatórios 
serão armazenados pelo prazo de 10 (dez) anos, necessários para o cumprimento de obrigação 
legal das exigências previstas nas legislações aplicadas ou, em maior prazo para atender interesse 
legítimo da MSMT – COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO; 

1.8.  Após transcorrido o prazo mínimo de armazenamento, os dados pessoais serão eliminados, 
exceto aqueles com autorização legal para sua conservação, respeitadas as previsões legais, nos 
termos do art. 16 da LGPD. 
 

Ciente que a coleta dos dados pessoais no processo seletivo de bolsas de estudo social 
independe de meu expresso consentimento, ao aderir ao processo seletivo, concordo com 
a divulgação dos dados pessoais e não poderei solicitar a exclusão dos mesmos, já que 
são coletados para fins de cumprimento de dever legal. 
 
Por estar de acordo, assino o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
 
Cuiabá/MT, ____ de ____________________ de ______. 

 

 

_________________________________________________ 

Titular dos Dados Pessoais (Representante Legal) 
 
 
 
 


