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Campanha: ORGULHO DE SER UNIVAG 

 

TERMO DE INDICAÇÃO ALUNO NOVO 

ORGULHO DE SER UNIVAG – 2022.1 

FICHA DO INDICADOR 

(   ) Indicador Geral                                             (   ) Indicador Medicina 

Matrícula 

Nome: 

CPF: 

Telefones: 

Endereço: 

E-mail: 

 

FICHA DO INDICADO 

Nome: 

CPF: 

Telefones: 

Curso/Período: 

Endereço: 

E-mail: 

 

1. Por meio do presente TERMO DE INDICAÇÃO, INDICADOR e INDICADO DECLARAM para 

todos os fins que detém conhecimento de todos os termos, prazos e condições do Regulamento da Campanha 

“ORGULHO DE SER UNIVAG”, disponível para consulta por meio do site: www.univag.com.br.  

2. Declaram ainda que detêm ciência que o presente termo deverá ser entregue pelo INDICADO no ato da 

sua inscrição do vestibular, pedido de transferência e/ou matrícula de graduado. O percentual de benefício 

para o INDICADOR (geral ou medicina) está condicionado à manutenção de vínculo dos ALUNOS 

NOVOS INDICADOS (matrícula ativa) quando da data da apuração da campanha.  

3. O UNIVAG declara que observará o dever de zelar estritamente pelo sigilo e confidencialidade quanto aos 

dados e informações do INDICADOR e do INDICADO, empregando todos os meios e tecnologias 

necessárias para assegurar este direito aos usuários. 

4. O INDICADO e INDICADOR autorizam a coleta de seus dados pessoais imprescindíveis à execução do 

Regulamento da Campanha “ORGULHO DE SER UNIVAG”, declarando o seu expresso 

CONSENTIMENTO, tendo sido informados quanto ao tratamento de dados que será realizado pelo 

UNIVAG, nos termos da Lei n° 13.709/2018, especificamente quanto à coleta dos seguintes dados: (a) Dados 

relacionados à sua identificação pessoal a fim de que se garanta o fiel cumprimento do Regulamento da 

Campanha “ORGULHO DE SER UNIVAG”; (b) Dados relacionados ao endereço tendo em vista a 

necessidade do UNIVAG identificar o local o endereço para envio de documentos/notificações e outros 

situações necessárias ao fiel cumprimento do Regulamento da Campanha “ORGULHO DE SER UNIVAG”, 

e; (c) Qualquer outro tipo de dados, inclusive sensíveis, que sejam necessários para o cumprimento 

Regulamento da Campanha “ORGULHO DE SER UNIVAG”. 
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5. Os dados coletados poderão ser utilizados para identificação de terrorismo, compartilhamento para órgãos 

de segurança, conforme solicitação legal pertinente, compartilhamento com autoridade administrativa e 

judicial no âmbito de suas competências com base no estrito cumprimento do dever legal. 

6. Os dados coletados com base no legítimo interesse do INDICADOR e o INDICADO, bem como para 

garantir a fiel execução e cumprimento do Regulamento da Campanha “ORGULHO DE SER UNIVAG” 

por parte da UNIVAG fundamentam-se no artigo 7º da LGPD, razão pela qual as finalidades descritas no 

Item 4 não são exaustivas.   

7. O UNIVAG declara que todos os dados pessoais solicitados e coletados são os estritamente necessários 

para os fins almejados no Regulamento da Campanha “ORGULHO DE SER UNIVAG”. 

a. O INDICADOR e o INDICADO autorizam o compartilhamento de seus dados, para os fins descritos e 

necessários ao fiel cumprimento do Regulamento da Campanha “ORGULHO DE SER UNIVAG”, 

inclusive com terceiros legalmente legítimos para defender os seus interesses e os da CREDORA. 

b. O INDICADOR e o INDICADO possuem tempo determinado de 05 (cinco) anos para acesso aos 

próprios dados armazenados, podendo também solicitar a exclusão de dados que foram previamente 

coletados com seu consentimento. 

c. A exclusão de dados prevista na alínea anterior será efetuada desde que não resulte em prejuízo por parte 

do UNIVAG, tendo em vista a necessidade de guarda de documentos por prazos determinados pela legislação.  

Para tanto, caso o INDICADOR e o INDICADO deseje efetuar a revogação de algum dado, deverá 

preencher uma declaração neste sentido, ciente que a revogação de determinados dados não poderá ocorrer 

(haja vista a obrigatoriedade de guarda determinada por lei) a fim de evitar eventuais prejuízos. 

d. O INDICADOR e o INDICADO autorizam neste mesmo ato, a guarda de todos os documentos 

apresentados quando da participação da Campanha “ORGULHO DE SER UNIVAG”, necessários para 

cumprimento de normas que regulam o respectivo regulamento, bem como para o cumprimento da obrigação 

legal nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei Geral de Proteção de Dados. 

8. Em eventual vazamento indevido de dados o UNIVAG se compromete a comunicar INDICADOR e o 

INDICADO sobre o ocorrido, bem como sobre qual o dado afetado. 

9. O UNIVAG informa que a gerência de dados ocorrerá através de um sistema que colherá e tratará os dados 

na forma da lei. 

10. O UNIVAG informa que efetuará a manutenção do registro das operações de tratamento de dados 

pessoais da forma mencionada na cláusula anterior. 

11. INDICADOR e o INDICADO declaram seu livre e expresso CONSENTIMENTO para o fim de 

receber do UNIVAG mensagem (s) de cunho informativo e/ou publicitário em seu e-mail, endereço, página 

do aluno, estação móvel/celular e/ou qualquer outro dispositivo e forma de comunicação, a qualquer tempo, 

inclusive após a finalização da Campanha “ORGULHO DE SER UNIVAG”, podendo a qualquer momento 

cancelar esse consentimento por meio de requerimento formal. 

Por ser expressão de verdade, firmam o presente em ____/____/___. 

 

____________________________________       ____________________________________  

Assinatura do Indicador                                Assinatura do Indicado 


