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TERMO DE CONSENTIMENTO 

TRATAMENTO DE DADOS DE MENORES DE 18 ANOS DE IDADE 

 

A Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) dispõe, em seu artigo 14, 

que o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em 

seu melhor interesse, nos termos do citado artigo e da legislação pertinente, mediante 

Termo de Consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou 

pelo responsável legal pelo menor, assegurado aos responsáveis o exercício dos direitos 

a que se refere o artigo 18 da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). 

Destarte, Através do presente instrumento, 

eu________________________________, inscrito (a) no CPF sob n° 

__________________ e portador do RG n°_____________, responsável legal pelo(a) 

menor, (NOME DO MENOR), nascido(a) na data, ____/___/_____, estou ciente e 

concordo que a PEDRA DO SINO HOTEL E EMPREENDIMENTOS LTDA, 

doravante denominada simplesmente como “Pedra do Sino Hotel”, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 06.331.112/0001-01, colete e realize o tratamento dos dados pessoas 

não sensíveis do menor, com a finalidade de viabilizar a prestação de serviços e aprimorar 

a experiência de uso.  

Os dados pessoas fornecidos pelo menor, serão os dados simples; identificação do 

menor atreves de DOCUMENTAÇÃO AUTENTICADA EM CARTÓRIO PELOS 

RESPONSÁVEIS, com a finalidade exclusiva de viabilizar a prestação de serviços.  

Vale esclarecer, que o consentimento é obrigatório para que a coleta dos dados do 

menor ocorra de maneira legal, contudo, em situações excepcionais a coleta ocorrera sem 

o consentimento dos pais ou do responsável legal, ou seja, visando a segurança e proteção 

o menor, quando for extremamente necessário contatar os pais ou o responsável legal, os 

dados serão coletado sem consentimento, contudo, desde já, fica informado que os dados 

coletados nessas situações excepcionais, serão utilizados uma única vez e sem 

armazenamento, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros, esse repasse, 

apena poderá ocorrer, se a coleta for com consentimento. 

 

COLETA DE DADOS PESSOAIS E TRATAMENTO DE ACORDO COM LEI N° 

13.709/2018. 
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O Titular autoriza a Controladora a realizar o tratamento, ou seja, a utilizar os 

seguintes dados pessoais, Nome; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Nome dos 

acompanhantes; Sexo; Endereço; Data de Nascimento; Telefone; Endereço eletrônico, 

Imagem. 

Pois bem, tais dados coletados servem exclusivamente para; que a empresa consiga 

IDENTIFICAR o cliente, possibilitando assim, uma resposta mais célere em nossos 

canais de atendimento, seja virtual ou presencial. A coleta também tem como escopo a 

condução de INFORMAÇÕES ao cliente, cabendo a empresa o encaminhamento de 

documentos necessários a execução do serviço obtido. 

Além disso, os dados pessoais aqui coletados também terão como finalidade a 

análise de perfil de consumo de nossos clientes para fins de pesquisa de mercado. Bem 

com, visando a realização de PUBLICIDADE em nossos canais, mediante a sua 

autorização. E por fim, os a coleta serve para realizar procedimentos de cobrança, caso 

necessário, com a utilização de suas informações, conforme aplicável. 

COLETA DE DADOS E TRATAMENTO DE ACORDO COM A FICHA 

NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDES; 

Nós, da Pedra do Sino Hotel, seguindo o Decreto nº 7.381, de 02 de dezembro de 

2010, que regulamenta a Lei do Turismo nº 11.771/2008, precisamos, no ato do check-

in, que o cliente preencha a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH), a ficha 

mencionada, além do dados padrões já informados, como nome, cpf e etc... traz as outras 

solicitações que também serão coletados e tratados, vejamos; 

Último Destino, próximo destino, Motivo da Viagem, Placa do automóvel e o Meio 

de transporte. Os dados aqui mencionados, são coletados devido a necessidade de 

cumprimento da lei, ou seja, o Decreto nº 7.381, de 02 de dezembro de 2010, que 

regulamenta a Lei do Turismo nº 11.771/2008 exige que tais informações sejam 

coletadas. 

A coleta será usada, exclusivamente, em caso de solicitação do MINISTÉRIO DO 

TURISMO, assim, se for solicitado pelo órgão responsável, os dados da ficha de registro 

de hóspedes serão encaminhados para o órgão responsável dentro dos prazos 

determinados. 

DA RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DOS DADOS 

A Controladora se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e 

administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular e à Autoridade 
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Nacional de Proteção de Dados (ANPD), comunicando ao Titular, caso ocorra algum 

incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme artigo 48 

da Lei n° 13.709/2020. 

DO TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS 

Seus dados pessoais coletados pelo Pedra do Sino Hotel serão utilizados e 

armazenados durante o tempo necessário para a prestação do serviço ou para que as 

finalidades elencadas na Política de Privacidade da empresa sejam atingidas, 

considerando os direitos dos titulares dos dados e dos controladores. E ainda após o 

término da contratação para cumprimento de obrigação legal ou impostas por órgãos de 

fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei n° 13.709/2018. 

DO DIREITO DE REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO 

O Titular poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo, por e-mail ou por 

carta escrita, conforme o artigo 8°, § 5°, da Lei n° 13.709/2020. 

Assim, por fim, a empresa Pedra do Sino reforça mais uma vez, que a coleta dos 

dados pessoais aqui elencadas, terão a finalidade exclusiva de viabilizar a prestação de 

serviços e aprimorar a experiência de uso.  

 

___________________, ______ de ________________ de ___________. 

___________________________________ 

Assinatura do(a) responsável 


