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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  

DE CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOR DE 16 ANOS 

Considerando que a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/18, prevê 
em seu Art. 14 que o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes 
deverá ser realizado em seu melhor interesse e, em se tratando de crianças, deverá 
ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos 
um dos pais ou pelo responsável legal;  

Considerando também que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é 
criança o indivíduo menor de 12 anos incompletos, e adolescente o maior de 12 anos 
completos e menor de 18 anos incompletos, e que para o Direito Civil considera-se 
absolutamente incapaz o menor de 16 anos incompletos, devendo ser representado 
nos atos, este documento visa informar e registrar a manifestação livre pela qual, o 
pai, a mãe ou o(a) responsável legal: 

Nome do pai, mãe ou 
responsável legal: 

 

CPF:  
Se responsável legal, informar o 

motivo (ex.: guarda judicial, 
tutela, curatela, etc): 

 

Do menor, 

Nome do menor de 16 anos:  
CPF:  

Data de nascimento: ____/____/____ 
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Concorda e consente que a Paróquia _________________________________ 

__________________________________________________, e a Diocese de Jundiaí, 
doravante denominados respectivamente Controlador e Controlador conjunto, 
tomem decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais para a finalidade de 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Demais informações sobre quais dados pessoais são coletados, finalidade, 
tempo de retenção, ou informações sobre com quem compartilhamos os dados 
pessoais, sobre Segurança da Informação e seus direitos como Titular, poderão ser 
obtidas acessando o site da paróquia ou o site da Diocese de Jundiaí (www.dj.org.br), 
no item Política de Privacidade. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do pai, mãe ou responsável legal 

Data: ____/____/____ 

 

 

Para preenchimento da paróquia 

O pai, mãe ou responsável apresentou o 
seguinte documento comprovando a 

responsabilidade pelo menor: 

 

Conferido por:  

Assinatura:  

Data: ____/____/____ 
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