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TERMO DE CIÊNCIA DE TRATAMENTO DE DADOS 

 

O presente termo busca estabelecer as diretrizes e especificações referentes à captação 

de dados de imagem e voz de visitantes nas dependências da FOA/UniFOA, quando se 

inscreverem nos eventos Visita Orientada, Partiu UniFOA, Open Lab e Universitário 

por um dia, coordenados pelo Setor de Eventos da FOA. 

 
Durante a participação nos eventos mencionados, os dados pessoais dos visitantes serão 

tratados da seguinte forma, com base na Lei nº 13.709/2018: 

 
TIPOS DE DADOS DADOS PESSOAIS FINALIDADE DO USO DOS DADOS PESSOAIS 

Cadastrais Nome Identificar você para acesso aos ambientes físicos. 

Biométricos Imagem e Voz Eventos institucionais, acervo histórico, uso institucio-

nal, educativo e social. 

 

As imagens poderão ser divulgadas em revistas/publicações eletrônicas ou qualquer meio 

de comunicação digital, bem como em documentos físicos, como panfletos, folder´s, ban-

ner´s e/ou meios físicos de divulgação e propaganda, redes sociais (Instagram, Facebook, 

Youtube, WhatsApp), cujo processamento e transmissão serão feitos pela FOA/UniFOA. 

 
As visitas ocorrerão de forma individual ou coletiva, conforme tabela indicada abaixo: 

 
TIPO DE VISITA PÚBLICO TRATATIVA 

Individual Pessoa natural 
Consentimento concedido por adesão ao presente 

Termo. 

Coletiva 
Escolas, Associações e 

afins 

Quando houverem menores de idade entre os visitantes, 

o solicitante da visita e/ou representante da escola é res-

ponsável por solicitar o consentimento dos responsáveis 

legais quanto à captação dos dados de imagem e voz, 

bem como informar da realização da visita às dependên-

cias da FOA/UniFOA. 

 

Os visitantes tem direito ao acesso (descrição dos dados tratados) e explicação (motivo do 

tratamento) do tratamento dos dados pessoais, podendo ainda, revogar o consentimento 

por meio do endereço eletrônico dpo@foa.org.br, em observância aos Princípios do Livre 

Acesso, da Qualidade dos Dados, da Transparência e na melhor forma da lei.  

 

Outras informações em relação ao tratamento de dados pessoais podem ser consultadas 

na Política de Privacidade da FOA/UniFOA, disponível no endereço https://sites.uni-

foa.edu.br/politica-privacidade. 
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