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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE DADOS 

PESSOAIS E SENSÍVEIS DE QUE TRATA A LEI N.º 13.709/2018 

 
 

Em atenção ao disposto na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD) e em que pesem as 

exceções elencadas no art. 4º, inc. II, “b” c.c. art. 7º, inc. II c.c. art. 11, inc. II, “a” do referido 

diploma, autorizo expressamente a coleta, tratamento e armazenamento dos meus dados 

pessoais e sensíveis, bem como do(s) aluno(s) que for(em) de minha responsabilidade, em seu 

melhor interesse, junto ao Processo de Renovação de Bolsas de Estudos – ano letivo de 2023, 

visando a aferição de adequação e subsunção aos critérios e normas advindos da Lei 

Complementar Nº 187/ 2021 e alterações. 

 

Estou ciente de que os dados serão mantidos e armazenados pela ANECOM ou 

por empresa contratada especialmente para esse fim exclusivamente durante o período em que 

o aluno estiver matriculado ou enquanto forem necessárias para conferir embasamento ao 

processo de renovação de bolsas de estudo, contrato de prestação de serviços educacionais e 

Política de Privacidade, bem como pelo tempo necessário em caso de demandas judiciais e/ou 

violações da Política de Privacidade. 

 

Por fim, declaro ciência de que poderei requisitar à ANECOM, a qualquer tempo, 

quaisquer das informações contidas no art. 18 da LGPD. 

 
 
 
Aluno(a): .............................................................................................     Ano/série: .................................. 

Responsável: ............................................................................................................................................... 

 

Rio de Janeiro, ........... de ...................................... de ...................... 

 

 

 
Assinatura do(a) responsável 


