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Termo de Consentimento para Tratamento de Dados do Usuário 
 
 
 
Titular: ADRIANO ANTONIO PERINA – ME (SOLUCIONE IMAGENS) 
CNPJ: 13.779.260/0001-59 
Nome: ADRIANO ANTONIO PERINA 
CPF: 287.155.578-80 
 
 
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela 

qual o Titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para 

finalidades específicas, em conformidade com a Lei no 13.709 – Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

Declaro que, como titular de dados, autorizo que a empresa ADRIANO 

ANTONIO PERINA - ME, CNPJ n. 13.779.260/0001-59 com sede na Via 

Comendador Pedro Morganti, 4999 – Casa 7, bairro Monte Alegre, CEP 13415-

000, Piracicaba/SP, telefone (19) 2532-3508, doravante denominada 

Controlador, tome decisões referentes ao tratamento de meus dados de usuário, 

bem como realize o tratamento de meus dados pessoais, conforme descrito na 

Política de Privacidade. 

Declaro que li e concordo com a Política de Privacidade, disponibilizada pela 

ADRIANO ANTONIO PERINA - ME, e que acompanharei suas alterações, me 

manifestando contrariamente, caso discorde das alterações realizadas. 

Declaro que entendo que a revogação de consentimento, que pode ser solicitada 

mediante requisição pelo meio definido na Política de Privacidade, não atinge as 

hipóteses legais de tratamento de dados pessoais, previstas nos incisos II a X, 

do art. 7º da Lei no 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

Ao assinar o presente termo, o Titular acima consente e concorda que ADRIANO 

ANTONIO PERINA - ME, CNPJ nº 13.779.260/0001-59, com sede na Via 

Comendador Pedro Morganti, 4999 – Casa 7, bairro Monte Alegre, CEP 13415-

000, Piracicaba/SP, telefone (19) 2532-3508, tome decisões referentes ao 

tratamento de seus dados pessoais, bem como realize o tratamento de seus 

dados pessoais, envolvendo operações como as que se referem a coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
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distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, 

difusão ou extração, conforme descrito na Política de Privacidade. 

Dados Pessoais 

O Controlador fica autorizado a tomar decisões referentes ao tratamento e a 

realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais do Titular (lista exemplificada 

e não exaustiva de dados pessoais): 

Nome completo / Data de nascimento / Número e imagem de documentos de 

identificação (RG, CPF, CNH, etc) / Nome do pai e da mãe / Imagens do titular 

(digitais ou físicas) / Dados biométricos / Endereço completo / Números de 

telefone / Contatos via mensageiros (tais como Whatsapp, Telegram e afins) / 

Endereços de e-mail / Estado civil / Nome de cônjuge, se houver / Nome de 

filhos, se houver / Nível de instrução ou escolaridade / Banco, agência e número 

de contas bancárias / Nome de usuário e senha (não identificável pelo 

controlador) específicos para uso dos serviços do Controlador / Comunicação 

mantida entre Titular e o Controlador, em qualquer meio / Matrícula, local de 

trabalho, função/cargo, etc. 

Finalidades do Tratamento dos Dados 

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/18), a ADRIANO 

ANTONIO PERINA - ME realiza o tratamento dos dados pessoais com 

finalidades específicas e de acordo com as bases legais previstas na respectiva 

Lei. Assim, o ADRIANO ANTONIO PERINA - ME poderá tratar, coletar, 

armazenar e compartilhar seus dados conforme explicita o presente Termo para: 

(i) garantir maior segurança e prevenir fraudes; 

(ii) assegurar sua adequada identificação, qualificação e autenticação; 

(iii) prevenir atos relacionados à lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos; 

(iv) realizar análises de risco de crédito; 

(v) aperfeiçoar o atendimento e os produtos e serviços prestados; e 

(vi) outras hipóteses baseadas em finalidades legítimas, como apoio e promoção 

de atividades do Bandes ou para a prestação de serviços que beneficiem os 

clientes. 
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O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes 

finalidades: 

· Entrar em contato com o Titular para fins de relacionamento comercial, envie 

ou forneça ao Titular seus produtos e serviços. 

· Elaborar contratos comerciais e emita cobranças contra o Titular. 

· Estruturar, testar, promover e fazer propaganda de produtos e serviços, 

personalizados ou não ao perfil do Titular; 

· Realizar pesquisas de mercado, ou pesquisas de satisfação; 

· Utilizar tais dados para suas peças de Comunicação; 

· Utilizar tais dados para facilitar a prestação de serviços diversos além dos 

primariamente contratados, desde que o cliente também demonstre interesse em 

contratar novos serviços; 

· Cumprir obrigações regulatórias ou legais; 

· Exercer direito de defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral; 

· Verificar a sua identidade e garantir maior segurança durante a sua navegação 

em nossos canais, bem como adotar procedimentos de prevenção à fraude, com 

o intuito de oferecer proteção ao titular ou ao Banco; 

· Tratar reclamações, dúvidas e solicitações (Atendimento ao Cliente, SAC, 

Ouvidoria) e prestação de suporte ao titular; 

· Analisar dados para aperfeiçoar a usabilidade, experiência e interatividade na 

utilização dos nossos portais, sites e aplicativos; 

Compartilhamento de Dados 

O Controlador fica autorizado a, sempre que necessário, compartilhar os dados 

pessoais do Titular com outros agentes de tratamento de dados definidos por 

força de leis, regulações e normas – sejam elas municipais, estaduais ou 

federais, para as finalidades listadas neste termo, observados os princípios e as 

garantias estabelecidas pela Lei no 13.709. 

Segurança dos Dados 

O Controlador responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, 

técnicas e administrativas aptas a proteger os 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. Em 
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conformidade ao art. 48 da Lei no 13.709, o Controlador comunicará ao Titular e 

à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente 

de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular. 

Término do Tratamento dos Dados 

O Controlador poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo 

o período em que os mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades 

listadas neste termo. 

O Titular poderá solicitar, mediante solicitação por meio do canal de atendimento 

constante da Política de Privacidade, a qualquer momento, que sejam eliminados 

os dados pessoais não anonimizados do Titular. O Titular fica ciente de que 

poderá ser inviável ao Controlador continuar o fornecimento de produtos ou 

serviços ao Titular a partir da eliminação dos dados pessoais. 

O Titular será informado dos motivos que porventura impeçam a eliminação dos 

dados. 

Direitos do Titular 

O Titular tem direito a obter do Controlador, em relação aos dados por ele 

tratados, a qualquer momento e mediante requisição: 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 no 13.709; V - portabilidade dos dados 

a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e 

observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação 

do órgão controlador; 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 no 13.709; 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, nos termos do § 5o do art. 8o da Lei no 13.709. 
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Direito de Revogação do Consentimento 

Este consentimento poderá ser revogado pelo Titular, a qualquer momento, 

mediante solicitação por meio do canal de atendimento constante da Política de 

Privacidade. 

     

 

Piracicaba, 01 de Julho de 2022. 

 

 

 

ADRIANO ANTONIO PERINA - ME 
 

 


