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FORMULÁRIO PARA CONSENTIMENTO 

 

A REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA, visando melhorar a sua experiência na utili-

zação e participação dos benefícios dos serviços prestados, vem, por meio deste termo, apresentar nos-

sa política de tratamento de dados pessoais e sua utilização. 

 

É importante a leitura e compreensão do presente termo de consentimento para ter ciência de todos os 

detalhes de armazenamento e processamento de suas informações pessoais, uma vez que a gestão de 

seus dados é feita pela REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA.  

 

1. Para você utilizar todos os benefícios dos serviços oferecidos e participar de promoções, eventos 

online, sorteios, votações, entrega de prêmios, entregas de músicas, o primeiro passo será a o seu regis-

tro em nosso cadastro. 

 

2. No cadastro solicitamos informações e dados que serão coletados e armazenados pela REDE MI-

NEIRA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA. Tais como: 

 

 Nome completo; 

 Data de nascimento; 

 Endereço; 

 CPF; 

 Telefone fixo e/ou celular.  

 Sexo 

 

2.1 Os dados cadastrados são confidenciais e utilizados somente para serviços mais personalizados da 

empresa.  

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REDE MINEIRA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. – AV PROF. JOSÉ IGNÁCIO DE SOUSA, 2710 – UBERLÂNDIA –MG - CEP 38405-330 

Tel. (34) 3218-0070 -  E-mail:  dpo@grupoparanaiba.com.br 
 

 

2.2 Para realizar o cadastro, o titular do dado precisa ter no mínimo 18 anos de idade. 

 

3. A REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA., visando a privacidade e proteção dos da-

dos de crianças e adolescentes, quando do oferecimento de produtos ou serviços destinados a menores 

de 18 anos, será obrigatório o consentimento formal de um dos pais ou responsável legal. 

 

3.1 Visando garantir a máxima proteção aos titulares de dados menores de 18 anos, somente serão so-

licitados os dados indispensáveis para a realização da inscrição específica.  

 

3.2 A veracidade dos dados fornecidos no momento do cadastro e do consentimento, será realizado por 

pelo menos por um dos pais ou representante legal. 

 

4. A qualquer momento você pode visualizar e editar seus dados, quando estiverem incompletos, ine-

xatos ou desatualizados.  

 

5. Em caso de dúvidas, esclarecimentos sobre o consentimento, entre em contato com o Encarregado 

de Proteção de Dados – T.S. Issa Advogados, por meio do e-mail dpo@grupoparanaiba.com.br, dispo-

nível para atender os titulares dos dados pessoais. 

 

6. Você também pode REVOGAR o consentimento a qualquer momento, o qual, deverá ser feito atra-

vés do e-mail: dpo@grupoparanaiba.com.br 

 

Esse Consentimento é parte de um processo contínuo que busca utilizar suas informações da maneira 

mais segura e ética.   
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Eu, _____________________________________________________, titular dos dados pessoais, por 

meio de manifestação livre, informada e inequívoca concordo com o tratamento de meus dados pesso-

ais para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD).  

 

 

A REDE MINEIRA DE RÁDIO E TELEVISÃO 


