
TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

 
 
Este Termo de Consentimento (“Termo”) tem por objetivo o registro do consentimento livre, informado e 
inequívoco pelo qual o Titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para as finalidades específicas 
indicadas a seguir, em conformidade com a Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(“LGPD”). 

Ao manifestar sua aceitação para com o presente Termo, o Titular consente e concorda que a BAUMER S/A 
(“Baumer”), com sede em Mogi Mirim – SP, na Avenida Antônio Prefeito Tavares Leite, nº 181, Parque da 
Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº 61.374.161/0001-30, tome decisões referentes ao tratamento de seus dados 
pessoais, dados referentes as empresas em que atuem os usuários ou dados necessários ao usufruto de serviços 
ofertados pela Baumer, bem como realize o tratamento de tais dados, quando do seu registro pelo Titular na área 
restrita do site da Baumer e/ou na seção de cadastro para recebimentos de comunicados. 

Dados Pessoais 

A Baumer fica autorizada a realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais do Titular: 

• Nome completo; 
• Números de telefone, WhatsApp e endereços de e-mail; 

Finalidades do Tratamento dos Dados 

O tratamento dos dados pessoais listados neste Termo tem as seguintes finalidades: 

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

• Possibilitar que a Baumer envie ou forneça ao Titular manuais de instalação, instruções de uso e outros 
documentos relacionados aos equipamentos em catálogo; 

• Possibilitar que a Baumer utilize tais dados para encaminhamento de suas peças de Informes e 
Comunicação; 

Compartilhamento de Dados 

Caso seja necessário para o cumprimento das finalidades listadas neste termo, a Baumer fica autorizada a 
compartilhar os dados pessoais do Titular com outros agentes de tratamento de dados, observados os princípios 
e as garantias estabelecidas pela LGPD. 

Segurança dos Dados 

A Baumer se responsabiliza pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger 
os dados pessoais de acessos não autorizados e de demais violações dos dados, como situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

Direitos do Titular 

O Titular tem direito a obter da Baumer, em relação aos dados por ela tratados, a qualquer momento e mediante 
requisição: i) - confirmação da existência de tratamento; ii) - acesso aos dados; iii) - correção de dados incompletos, 
inexatos ou desatualizados; iv) - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com o disposto na LGPD; v) - portabilidade dos dados a outro fornecedor de 
serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com 
a regulamentação do órgão controlador; vi) - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, 
mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos 
comercial e industrial; vii) - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas 
hipóteses previstas no art. 16 da LGPD; VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o 
controlador realizou uso compartilhado de dados; viii) - informação sobre a possibilidade de não fornecer 
consentimento e sobre as consequências da negativa; ix) - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do 
art. 8º da LGPD. 


