TERMO DE CONSENTIMENTO DE USO DE DADOS
(menor de 18 anos de idade)
Declaro por meio do presente TERMO, manifestar o meu CONSENTIMENTO para
utilização dos dados do meu filho(a) ou do menor por mim representado, pelas
Promotoras da Promoção “Poupança Premiada SICCOB 2021”, CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, inscrita no CNPJ nº
04.891.850/0001-88 e BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., inscrito no CNPJ nº
02.038.232/0001-64, cujo Regulamento encontra-se disponível no site
www.sicoob.com.br/poupancapremiada2021, em especial para utilização dos dados
do menor para as seguintes finalidades no âmbito da referida promoção, quais sejam:
(i) formação de banco de dados, visando analisar as participações havidas nesta
Promoção; controlar a distribuição de Números da Sorte; prestar contas à Secretaria
de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia SECAP/ME; compartilhar os dados exclusivamente com demais empresas contratadas
para operacionalizar esta Promoção; enviar-lhe informativos sobre sua participação
e/ou contemplação nesta Promoção, por e-mail, telefone, SMS, WhatsApp e/ou
Correios; e divulgar o seu nome e respectivo Número da Sorte caso venha a ser um
dos contemplados;

(ii) os dados coletados com a finalidade de execução desta promoção, serão
compartilhados apenas com as empresas contratadas pelas Promotoras, tais como,
empresas responsáveis pelo sistema, banco de dados, distribuição dos Números da
Sorte, contabilidade, auditoria, autorização e prestação de contas da Promoção junto
à SECAP/ME, escritório de advocacia responsável pela obtenção da autorização e
prestação de contas da Promoção junto à SECAP/ME, Plataforma Coopera e entrega
dos prêmios, todas com a finalidade exclusiva de executar e operacionalizar a
presente Promoção. Os dados também serão compartilhados com a SECAP/ME, órgão
público responsável pela autorização, regulação e fiscalização das promoções
comerciais, em atenção à legislação que rege o tema. A Promotora exige que todas
as empresas responsáveis pela execução e operacionalização desta Promoção
utilizem tais dados pessoais em conformidade com este Regulamento e com a Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018);
(iii) internamente, os dados dos menores participantes serão acessados somente
por colaboradores das Promotoras devidamente autorizados, respeitando os
princípios inerentes ao tratamento de dados pessoais previstos na Lei Geral de
Proteção de Dados, sempre com o objetivo de execução e operacionalização desta
Promoção, além do compromisso de confidencialidade e preservação da privacidade
de acordo com este Regulamento;

(iv) os dados pessoais coletados para esta Promoção ficarão armazenados para fins
operacionais e obedecerão a padrões rígidos de confidencialidade e segurança.
Nenhum documento, informação e/ou dado pessoal será divulgado e/ou
compartilhado em nenhuma hipótese, salvo os casos acima previstos e/ou mediante
ordem judicial e/ou por determinação regulatória ou legal;
(v) as obrigações de confidencialidade acima previstas não se aplicam a
informações disponibilizadas que forem de domínio público à época em que tiverem
sido reveladas; passarem a ser de domínio público após sua revelação, sem que a
divulgação seja efetuada em violação ao disposto neste Regulamento; devam ser
reveladas em razão de uma ordem emitida por órgão administrativo ou judiciário com
jurisdição sobre uma das partes, somente até a extensão de tal ordem; ou forem
independentemente obtidas ou desenvolvidas pela Promotora Mandatária sem qualquer
violação das obrigações previstas neste Regulamento;
(vi) os ganhadores autorizam, desde já, como consequência da conquista de seus
prêmios, a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz ou razão social e nome
fantasia, conforme o caso, em qualquer um dos meios escolhidos pela Promotora
Mandatária, para divulgação desta Promoção, pelo período de 12 (doze) meses,
contados da data de término da Promoção;

(vii)
a Promotora Mandatária, neste momento, assume o compromisso de
proteger os dados pessoais cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre
tais informações, garantindo que, excetuados os casos previstos em lei e ao fiel
cumprimento da execução desta Promoção, não serão compartilhados com terceiros
a qualquer outro título;
Em atenção às diretrizes legais aplicáveis, a Promotora possibilitará ao representante
legal do menor que revogue o consentimento a este Regulamento por meio do
presente Termo, bastando que entre em contato nos termos abaixo, mediante
comprovação de sua identidade, e solicite a sua exclusão através do e-mail
DPO@sicoob.com.br. A revogação será concluída em até 10 (dez) dias corridos após
a solicitação. Na hipótese de a Promoção ainda estar em curso, a revogação, pelo
representante legal do menor, do consentimento do uso dos dados na referida
promoção, acarretará na sua desclassificação e na cessação do envio de mensagens
com os fins específicos descritos neste Regulamento.
A Promotora Mandatária permitirá que o representante legal do menor atualize seus
dados cadastrais, bastando que entre em contato com a Cooperativa Participante a
que seja associado, mediante comprovação de sua identidade e identidade do menor.
Qualquer alteração dos dados pessoais deverá ocorrer antes do sorteio.
Note-se que será permitida a correção e a atualização de dados, mas não a troca de
dados de uma pessoa para outra.

Com relação a essa promoção, serão mantidos na base de dados da Promotora
Mandatária apenas para fins de cumprimento legal e defesa em eventual processo
administrativo ou judicial, (i) os dados dos ganhadores pelo prazo de 5 (cinco) anos,
contados do término da Promoção e (ii) os dados dos demais Participantes, inclusive
daqueles que eventualmente solicitarem o cancelamento da adesão ao Regulamento,
até o recebimento do Ofício de Homologação do Processo de Prestação de Contas da
presente Promoção emitido pela SECAP/ME, dentro do prazo legal. Findo os prazos
ora estipulados, os dados serão eliminados. Os termos deste item não se estendem
ao tratamento dos dados pessoais dos Participantes desta Promoção oriundo de
execução de demais contratos firmados com a Promotora Mandatária ou de obrigação
legal e/ou regulatória.
Os itens acima são complementares à Política de Privacidade e Tratamento de Dados
da Promotora, pois específicos para a execução da promoção.

