DELICATESSEN FILMES

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Este termo visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular abaixo
assinado concorda com o tratamento de seus dados pessoais para Finalidade Específica, em
conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a saber:
●

Possibilitar que o Controlador identifique e entre em contato com o Titular para fins de
relacionamento professional;

●

Possibilitar que o Controlador identifique e entre em contato com o Titular para fins de
relacionamento comercial;

●

Possibilitar que o Controlador elabore contratos comerciais e emita cobranças ou realize
pagamentos para o Titular;

●

Possibilitar que o Controlador envie ou forneça ao Titular seus serviços de forma remunerada
ou gratuita, especialmente em suas áreas de atuação a saber: (i) produção de filmes para
publicidade (ii) atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de
televisão (iii) concepção, desenvolvimento, captação e produção de projetos audiovisuais de
curta, média ou longa duração (iv) atividades de pós-produção audiovisual, incluindo edição,
coloração, efeitos especiais, entre outros.

O Titular consente que, observada a Finalidade Específica, a Delicatessen Produção de Filmes Ltda,
inscrita no CNPJ/ME sob nº 08.440.376/001-29, doravante denominada Controlador, tome decisões
referentes ao tratamento de seus dados pessoais, bem como realize o tratamento de seus dados
pessoais envolvendo a 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 Titular autoriza o Controlador a tomar decisões referentes ao tratamento dos seguintes Dados
Pessoais:
●

Nome completo; Carteira de Identidade (RG/RNE), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e/ou
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Data de Nascimento, Profissão ou função técnica,
Número de Registro Profissional, Histórico Técnico e Artístico, Endereço Residencial, E-mail,
Número de Telefone e Dados Bancários.

Em situações onde o Titular desempenhe a função ou profissão de ator ou figurante, este autoriza o
Controlador a tomar decisões referentes ao tratamento dos seguintes Dados Sensíveis:
●

Dados sobre a origem racial ou étnica e dados biométricos.
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Adicionalmente, em casos em que o Titular seja criança ou adolescente e desempenhe a função ou
profissão de ator ou figurante, seu responsável legal autoriza o Controlador a tomar decisões
referentes ao tratamento dos seguintes Dados Pessoais:
●

Nome completo; Carteira de Identidade (RG/RNE), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) Data de
Nascimento, Profissão ou função técnica, Número de Registro Profissional, Histórico Técnico
e Artístico, Endereço Residencial, E-mail e Número de Telefone.

O Titular autoriza o Controlador a compartilhar os Dados Pessoais com terceiros, caso seja necessário
para a Finalidade Específica, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela LGPD, tais
como agências de publicidade, anunciantes, canais de televisão e plataformas de streaming.
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 conformidade com o art. 48 da LGPD, 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.
O Controlador poderá manter e tratar os Dados Pessoais do Titular durante todo o período em que
estes forem pertinentes ao alcance das Finalidades Específicas. Dados pessoais anonimizados, sem
possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período indefinido.
O Titular poderá solicitar (via e-mail ou correspondência ao Controlador), 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 a contratar ou prestar serviços ao Titular a partir da eliminação
dos Dados Pessoais.
O Titular tem direito a obter do Controlador, em relação aos dados por ele tratados, a qualquer
momento e mediante requisição:
●
●
●
●
●
●
●

Confirmação da existência de tratamento;
Acesso aos dados;
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto na LGPD;
Portabilidade dos dados a outro prestador de serviços, mediante requisição expressa e
observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação da ANPD;
Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do Titular, exceto nas hipóteses
previstas no art. 16 da LGPD, inciso VII (informação das entidades públicas e privadas com as
quais o Controlador realizou uso compartilhado de dados);
Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências
da negativa;
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●

Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD.

Este consentimento poderá ser revogado pelo Titular, a qualquer momento, e qualquer comunicação
relativa ao tratamento de dados pessoais deverá ser enviada por e-mail para
m.kato@delicatessenfilmes.com.br ou por correspondência para o seguinte endereço: Avenida Nove
de Julho, nº 5109, 2 andar, Jardim Paulista, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01407-905
aos cuidados do Sr. Mauricio Kato.

Nome do Titular por Extenso: __________________________
CPF nº: ____________________________________________
Assinatura: _________________________________________

***
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