AUTORIZAÇÃO
E
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
De acordo com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Eu, _____________________________________________________________,
CPF n°____________________________, RG n° ___________________,
nascido na data de ______________________, concedo autorização expressa à
AEPET-BA – ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS – NÚCLEO
BAHIA, para ingressar com demanda judicial, na condição de minha representante
processual, para trata do ajuizamento de ação civil pública pleiteando a
correção monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS, com
aplicação do IPCA ou INPC retroativamente ao ano de 1999 e outras
providências judiciais e extrajudiciais para o sucesso dessa ação.
Observação: Ao declarar que concorda com a presente Autorização e o Termo de
Consentimento, o Titular (sócio) consente que a AEPET-BA, em conformidade com
a Lei 13.709 (LGPD) e com a sua Política de Privacidade, adote procedimentos
referentes ao tratamento dos dados pessoais fornecidos por meio da inscrição
como sócio ativo ou aposentado. O Tratamento de Dados Pessoais, abrangem
várias metodologias tais como: coleta, produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. O Termo de
Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais na integra e a POLÍTICA
DE PRIVACIDADE DA AEPET-BA encontram-se disponíveis no site:
https://aepetba.org.br. Este consentimento pode ser revogado a qualquer
momento mediante manifestação expressa do titular por correspondência ou para
o e-mail: juridico@aepetba.org.br.

Salvador, _____ de _________________de 2021.

_________________________________________________________________
assinatura
Em casos de dúvidas, sugestões ou reclamações referentes a esta autorização e ao termo de consentimento, ou
mesmo, para solicitar a revogação dos termos de consentimento, favor reportar-se ao Data Protection Officer (DPO).
Encarregado do tratamento dos dados pessoais: Luiz Henrique Amorim – através do e-mail: juridico@aepetba.org.br.
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