
ANEXOS 

Anexo 1 - CAIXINHA DE VIBRAÇÕES 

 

Prezado(a) assistido(a), seja bem-vindo(a)!  O Centro Espirita Bezerra de Menezes 

(CEBEM) valoriza a privacidade e proteção dos dados pessoais de seus 

frequentadores, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados e demais leis sobre o 

tema, respeitando os processos de coleta, tratamento e armazenamento de suas 

informações pessoais. As informações por você fornecidas em nosso sistema se 

prestam exclusivamente para o atendimento de sua solicitação de vibrações para si, 

seu lar, seu trabalho ou para outros. As informações coletadas são necessárias para 

que as vibrações feitas em nossas reuniões por nossos médiuns cheguem ao local 

indicado. Visando à segurança e integridade dos dados, o CEBEM investe na 

segurança de sistemas e de procedimentos, em conformidade com a legislação 

vigente, e não compartilha informações pessoais de seus assistidos sem prévia e 

expressa autorização. No presente sistema, um e-mail é enviado com seus dados 

pessoais necessários ao atendimento solicitado que serão excluídos após as 

vibrações que poderão ocorrer num período de até 30 dias. O assistido entende que 

apesar de estar enquadrado como direito fundamental, abre mão do sigilo desses 

dados, mas sempre que necessário, poderá sanar dúvidas ou obter informações sobre 

o armazenamento de seus dados. Poderá também solicitar a qualquer momento 

durante o interregno de 30 dias a exclusão das informações enviadas, através do 

email:: cebemcatanduva@gmail.com. Ao aceitar o presente termo de uso, o assistido 

atesta o conhecimento de seu conteúdo e a veracidade das informações prestadas, 

ciente de que a instituição armazenará os dados em uma caixa postal, de uma conta 

de email administrada pelo CEBEM, para os fins específicos supracitados. Declara ter 

no mínimo 18 (dezoito) anos e ter fornecido as informações sem coação, de forma 

consciente e voluntária, com capacidade plena e expressa para a aceitação dos 

termos e condições deste Termo de Consentimento para todos os fins de direito.  

ACEITO           VOLTA 


