
VERSÃO 01 - 12.04.2021 

 
 

 

TERMO DE PRIVACIDADE 

 

A PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua: 

Prof. Durval Guedes de Azevedo, 2-144, bairro Jardim Infante Dom Henrique, na cidade de 

Bauru, S.P. CEP. 17012-633, compromete-se com a utilização dos dados dos titulares, a fim de 

obtenção dos objetivos previstos na a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), qual seja: 

 garantir ao titular o acesso aos dados, sempre pautando-se pela garantia de 

confirmação da titularidade, que exige a confirmação desta, e somente após receber 

a aprovação expressa do titular; 

 Manter a confidencialidade dos dados coletados nos arquivos da Ouvidoria, apenas 

para os fins de auditoria e cumprimento do dever legal de retenção dos históricos, bem 

como com a privacidade de seus conteúdos, anominizando os dados pessoais e, utilizá-

los de forma anonimizada, para outras finalidades, não expressas neste termo; 

 Responsabilizar-se em cuidar da integridade das informações e de garantir a 

confidencialidade dos dados e a privacidade do indivíduo que terá suas informações 

acessadas; 

 Não compartilhar e/ou transmitir os dados coletados ou o banco de dados em sua 

íntegra, ou parte dele, a pessoas não envolvidas na finalidade expressa, e; 

 Comprometer-se com a guarda, cuidado e utilização das informações apenas para 

cumprimento dos objetivos previstos na atividade das solicitações relacionadas ao 

direito do Titular dos Dados conforme previsto no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de 

Dados e realizadas através do canal oficial de comunicação, a Ouvidoria da 

PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS.  

A partir das informações acima, fica certa a dispensa do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO para realização desta solicitação (direito de acesso aos dados, pautado no 

princípio da transparência e no artigo 18 da LGPD), tendo em vista que será utilizado somente 

dados necessários para confirmação da titularidade, obtidos a partir do contato do titular 

interessado nas informações a respeito do esclarecimento relacionado aos dados.  
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