TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISADE SATISFAÇÃO
E COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS DOS USUÁRIOS
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o
usuário concorda com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica,
em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), bem como a utilização de seus dados para realização de pesquisas de
satisfação.
Ao aceitar o presente termo, o usuário identificado abaixo, autoriza e concorda que a
empresa POWERNET SOLUTIONS LTDA - ME, CNPJ nº 11.802.875/0001-23, com sede
na Rua Kléber Guimarães, S/N, Bairro Parque União, Macaé/RJ, telefone 0800 750
5574, e-mail ouvidoria@powernetsolutions.com.br, denominada como PRESTADORA e
PESQUISADORA, utilize meus dados cadastrais para desenvolvimento do projeto de
pesquisa de satisfação que tem como objetivo de obter informações para a melhoria
dos nossos serviços, envio de e-mail e sms marketing e ligações para entender e/ou
solucionar o que foi descrito caso tenha alguma necessidade.
DADOS DO USUÁRIO
Nome Completo / Nome Empresarial:
XXXXXXXXX
RG / IE:
Telefone
XXXXXXXXX
Residencial/Comercial:
XXXXXXXXX
Endereço:
XXXXXXXXX
Bairro:
Cidade:
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

CPF / CNPJ:
XXXXXXXXX
Telefone Celular:
XXXXXXXXX

Estado:
XXXXXXXXX

CEP:
XXXXXXXXX

A presente autorização é concedida à POWERNET SOLUTIONS, mediante os seguintes
compromissos, que expressamente são assumidos pelos mesmos:

⚫

Iniciar a coleta de dados somente após a efetiva contratação dos serviços ofertados
pela Prestadora.

⚫

Obedecer às disposições éticas de manter a confidencialidade sobre os dados
coletados nos, bem como de manter a privacidade de seus conteúdos, cientes de
que poderão responder civil e criminalmente em caso de violação dos mesmos;

⚫

Utilizar os dados coletados, exclusivamente para embasamento da pesquisa
informada no presente termo;

⚫

Realizar a pesquisa documental mediante coleta de dados do documento original
ciente da impossibilidade de reprodução/cópia.

Ainda, esta autorização poderá ser revogada pelo usuário, a qualquer momento,
mediante solicitação via e-mail ou correspondência a PRESTADORA.
POWERNET SOLUTIONS LTDA - ME
CNPJ nº 11.802.875/0001-23

