
TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
EU, ________________________________________________________________, inscrito no 
CPF nº ______________________________, DECLARO QUE FUI ORIENTADO (A) DE FORMA 
CLARA SOBRE O TRATAMENTO DE Dados Pessoais pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA 
CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDPOL/MG, conforme as disposições abaixo: 
 

Autorização 
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 livre, expressa 
e consciente, no sentido de autorizar o SINDPOL/MG a realizar o tratamento de meus Dados 
Pessoais para as finalidades e de acordo com as condições aqui estabelecidas.  
 

Finalidades do tratamento 
Os meus Dados Pessoais: nome, endereço residencial e local de lotação,  poderão ser 
compartilhados pelo SINDPOL/MG com a Comissão Eleitoral, para divulgação às Chapas inscritas 
nas Eleições do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil/Sindpol-MG, Eleições 2022/2026, para 
que eu receba das mesmas seu material de divulgação.  
 

Confidencialidade 
Estou ciente que o SINDPOL/MG, ao ser autorizado a compartilhar meus Dados Pessoais (nome, 
endereço residencial e local de lotação) com a Comissão Eleitoral, para posterior divulgação às 
Chapas inscritas nas eleições 2022/2026, não pode se responsabilizar pelo uso de tais 
informações pela Comissão Eleitoral e pelas Chapas inscritas nas Eleições 2022/2026 para 
qualquer finalidade que a não descrita acima.   
 

Canal de Atendimento 
Estou ciente que posso utilizar o canal de atendimento à LGPD do SINDPOL/MG, por meio do 
endereço: ti@sindpolmg.org.br, para tirar dúvidas e/ou realizar solicitações relacionadas ao 
tratamento dos meus Dados Pessoais. 
 
Por fim, declaro ter lido e ter sido suficientemente informado sobre o conteúdo deste Termo e 
concordo com o tratamento dos meus Dados Pessoais aqui descrito de forma livre e esclarecida, 
em observância à Lei Geral de Proteção de Dados e às demais normativas sobre proteção de 
Dados Pessoais aplicáveis.  
 

Canal de Comunicação 
Manifesto-me de maneira informada, livre, expressa e consciente, no sentido de autorizar o 
SINDPOL/MG a realizar o tratamento de meus Dados Pessoais: nome, endereço residencial e 
local de lotação, compartilhando-os com a Comissão Eleitoral, para posterior divulgação às 
Chapas inscritas nas Eleições do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil/Sindpol-MG - Eleições 
2022/2026, para que eu receba das mesmas seu material de divulgação via correspondência. 
 
__________________________________, ______ de _________________________de ______ 
 
 
Nome legível : _________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________ 

Assinatura 
 



 
 
 

Especificação e Tratamenbto de Dados Pessoais 
 

Abaixo, apresentamos as informações pessoais a serem compartilhadas pelo Sindpol/MG com a 
Comissão Eleitoral para posterior divulgação às Chapas inscritas nas Eleições 2022/2026 e suas 
respectivas finalidades: 
 
Nome: dado utilizado para identificação do filiado e para permitir um tratamento mais 
personalizado; 
 
Informações de localidade (CEP, UF, cidade, bairro, rua e número residencial e do local de 
lotação): dado pessoal utilizado para perimitir a identificação do filiado e sua localização, para 
que receba por correspondência o material publicitário diretamente das Chapas inscritas nas 
Eleições do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil/Sindpol – Eleições 2022/2026.    
 
 
 
 


