TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD
Através do presente instrumento, aqui denominado (a) como TITULAR, AUTORIZO que as
empresas do GRUPO KOTA, doravante denominada simplesmente como KOTA IMPORTS
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Cotia, estado de São Paulo,
situada na Rua Iris Memberg, 150 – Vila Jovina – Cotia – S.P. - CEP. 06705-150, inscrita no CNPJ
sob o nº 00.325.031/0001-12, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão de seus
serviços, atividades e comercialização de seus produtos, disponha dos meus dados pessoais e dados
pessoais sensíveis, de acordo com os artigos 7 e 11 da Lei n° 13.709/2018, conforme disposto neste
termo:
O Titular registra aqui a sua a manifestação livre, informada e inequívoca para o tratamento de seus
dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD).
Com a manifesta aceitação para com o presente termo, o Titular consente e concorda que a
Controladora, tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais, bem como realize o
tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem 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.
Em consonância com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de 2018), considerar-se-á:
BANCO DE DADOS: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários
locais, em suporte eletrônico ou físico;
TITULAR: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
CONTROLADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
OPERADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de
dados pessoais em nome do controlador;
DADO PESSOAL: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
DADO ANONIMIZADO: dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
TRATAMENTO: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem 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;

ANONIMIZAÇÃO: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do
tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um
indivíduo;
CONSENTIMENTO: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com
o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
FINALIDADE: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas
finalidades;
BLOQUEIO: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado
pessoal ou do banco de dados;
ELIMINAÇÃO: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados,
independentemente do procedimento empregado;
AUTORIDADE NACIONAL: órgão da administração pública indireta responsável por zelar,
implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018), se houver.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Os dados pessoais
O Titular autoriza a Controladora a realizar a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento
de dados, ou seja, a arquivar, utilizar e compartilhar os seguintes dados pessoais, para os fins que
serão relacionados na cláusula segunda:
Dados Pessoais
•

Nome completo;

•

Nome empresarial;

•

Data de nascimento;

•

Número e imagem da Carteira de Identidade (RG);

•

Número e imagem do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

•

Número e imagem de Cadastro em Órgãos de Classe (CORE, OAB, CREA, etc.);

•

Número e imagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

•

Número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

•

Fotografia 3x4;

•

Estado civil;

•

Nível de instrução ou escolaridade;

•

Endereço completo;

•

Números de telefone, WhatsApp e endereços de e-mail;

•

Banco, agência e número de contas bancárias;

•

Bandeira, número, validade e código de cartões de crédito;

•

Nome de usuário e senha específicos para uso dos serviços do Controlador;

•

Comunicação verbal e escrita, mantida entre o Titular e o Controlador.

Dados Sensíveis
O Titular autoriza a Controladora, também, a realizar a coleta, tratamento, armazenamento e
compartilhamento de dados, ou seja, a arquivar, utilizar e compartilhar os seguintes dados pessoais
sensíveis, para os fins que serão relacionados na cláusula segunda.
Dados Pessoais Sensíveis
•

Origem étnica ou racial;

•

Dados genéticos/biométricos;

•

Dados relativos à saúde;

•

Opinião política;

•

Convicção religiosa;

•

Orientação sexual.

CLÁUSULA SEGUNDA – A Finalidade do Tratamento dos Dados
O Titular está ciente e concorda que a Controladora colete, trate, armazene e compartilhe os dados
pessoais e dados pessoais sensíveis listados neste termo para as seguintes finalidades:
•

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

•

Possibilitar que a Controladora elabore contratos comerciais e emita cobranças contra o
Titular;

•

Possibilitar que a Controladora envie ou forneça ao Titular seus produtos e serviços, de
forma remunerada ou gratuita;

•

Possibilitar que a Controladora estruture, teste, promova e faça propaganda de produtos e
serviços, personalizados ou não ao perfil do Titular;

•

Possibilitar que a Controladora utilize tais dados em Pesquisas de Mercado, avaliação de
produtos, segmentação de mercado e treinamentos;

•

Possibilitar que a Controladora utilize tais dados na inscrição, divulgação, premiação dos
interessados participantes de Eventos, Prêmios ou Concursos;

•

Possibilitar que a Controladora utilize tais dados na elaboração de relatórios e emissão de
produtos e serviços;

•

Possibilitar que a Controladora utilize tais dados para suas peças de Comunicação;

•

Possibilitar que a Controladora utilize tais dados para emissão de Notas Fiscais e documentos
financeiros correlatos;

•

Possibilitar que a Controladora utilize tais dados para facilitar a prestação de serviços
diversos, além dos primariamente contratados, desde que o cliente também demonstre
interesse em contratar novos serviços;

•

Possibilitar que a Controladora utilize dados, em especial dados pessoais sensíveis para
comparação de dados clínicos, avaliação de eficácia e preferência de seus produtos,
divulgação de resultados e treinamento;

•

Aprimoramento do serviço oferecido, facilitar, agilizar e cumprir os compromissos
estabelecidos entre o Titular e a Controladora, melhorar a experiência do Titular e fornecer
funcionalidades específicas a depender das características básicas do Titular;

•

Conferir às partes segurança jurídica, e facilitar a conclusão do negócio;

•

Para cumprimento de obrigações legais;

•

Para cumprimento, pela Controladora, de obrigações impostas por órgãos de fiscalização;

•

Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;

•

Quando necessário para atender aos interesses legítimos do Controlador ou de terceiros,
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a
proteção dos dados pessoais.

CLÁUSULA TERCEIRA - Compartilhamento de Dados
A Controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Titular com outros agentes de
tratamento de dados, empresas do grupo econômico da Controladora e prestadores de serviços, caso
seja necessário para as finalidades listadas neste instrumento, desde que, sejam respeitados os
princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização, e prestação de contas.
CLÁUSULA QUARTA - Responsabilidade pela Segurança dos Dados
A Controladora se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas
suficientes a proteger os dados pessoais do Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD), comunicando ao Titular, caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco
ou dano relevante, conforme artigo 48 da Lei n° 13.709/2020.
CLÁUSULA QUINTA - Término do Tratamento dos Dados
À Controladora, é permitido manter e utilizar os dados pessoais e sensíveis do Titular durante todo
o período contratualmente firmado para as finalidades relacionadas nesse termo, e ainda, após o
término da contratação e/ou para cumprimento de obrigação legal ou impostas por órgãos de
fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei n° 13.709/2018.

O Titular poderá solicitar via e-mail ou correspondência ao Controlador, a qualquer momento, que
sejam anonimizados, bloqueados ou eliminados os dados pessoais não anonimizados do Titular. O
Titular fica ciente de que poderá ser inviável ao Controlador continuar o fornecimento de produtos
ou serviços ao Titular, a partir da eliminação dos dados pessoais.
CLÁUSULA SEXTA - Direito de Revogação do Consentimento
O Titular poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo, por e-mail para
dpo@kotaimp.com.br ou por carta escrita para Rua Iris Memberg, 150 - Vila Jovina – Cotia – S.P.
CEP 06705-150 - Setor DPO|LGPD, conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei n° 13.709/2020.
O Titular fica ciente de que a Controladora poderá permanecer utilizando os dados para as seguintes
finalidades:
– Para cumprimento, pela Controladora, de obrigações impostas por órgãos de fiscalização;
– Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
– Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros;
– Quando necessário, para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no
caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados
pessoais.
CLÁUSULA SÉTIMA - Tempo de Permanência dos Dados Recolhidos
O Titular fica ciente de que a Controladora manterá os seus dados por período indeterminado,
observando, entretanto, o período mínimo de guarda de documentos.
CLÁUSULA OITAVA - Vazamento de Dados ou Acessos Não Autorizados – Penalidades
As partes poderão entrar em acordo, quanto aos eventuais danos causados, caso exista o vazamento
de dados pessoais ou acessos não autorizados, e caso não haja acordo, a Controladora tem ciência
que estará sujeita às penalidades previstas no artigo 52 da Lei n° 13.709/2018.

