
Termo de consentimento para o
tratamento de dados pessoais em

formulário de inscrição

Antes de prosseguir com o preenchimento do formulário de inscrição, recomendamos que
você leia, entenda e aceite de forma livre, inequívoca e informada o presente Termo, que foi feito
para explicar quais dados pessoais precisaremos de você e o que vamos fazer com cada um deles.

Além disso, estamos sempre disponíveis para tirar qualquer dúvida que você tenha pelo
e-mail contato@yunusnegociossociais.com.

1. Nós, da Yunus Negócios Sociais Brasil (“Yunus Brasil”), manteremos todas as informações
disponibilizadas por meio do formulário por até 3 (três) anos em nosso banco de dados,
para o fim exclusivo de envio de atualizações sobre nossos eventos e programas; e
ampliação da Rede Yunus de parceiros. Entretanto, ressaltamos que o/a Participante
Cadastrado/a poderá solicitar a exclusão desses dados a qualquer momento.

2. Caso o/a Participante do evento queira excluir seus dados do nosso banco antes do prazo
de 3 (três) anos, pedimos que entre em contato pelo e-mail
contato@yunusnegociossociais.com.

3. Entraremos em contato com os/as Participantes somente pelo e-mail informado, a fim de
enviar atualizações e link de transmissão do Fórum Brasil do 11º Social Business Day, além
de eventual contato posterior com nossas áreas de Investimentos e/ou Inovação
Corporativa.

4. Não utilizaremos o contato ou demais dados pessoais aqui disponibilizados para qualquer
outro fim.

5. Nenhum dado pessoal ou informação disponibilizada pelos/as Participantes será
compartilhado com outras empresas ou parceiros. Essas informações são restritas à equipe
de gestores da Yunus Brasil.

6. Todos os dados pessoais dos/as Participantes são tratados com finalidades específicas e de
acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Todas essas
informações estão descritas em uma tabela, para facilitar a sua visualização, a seguir:
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Dado Pessoal Solicitado Finalidades

Nome Identificação do/a Participante.

E-mail Entrar em contato com o/a Participante
Cadastrado a fim de informá-lo das
atualizações do evento, bem como
programação e/ou link de transmissão. Além
de registrá-lo/la no banco de parceiros da Rede
Yunus.

Empresa em que atua Compreender que tipo de empresa/indústria
o/a Participante faz parte e sobre quais
relações e organizações tem experiências.

Assunto de interesse Compreender se o/a Participante conhece os
conceitos sobre os quais pautamos o nosso
trabalho. Coletar informações complementares
do/a Participante para ciência de suas
preferências e para direcioná-lo/la a um
possível contato pós evento com os respectivos
times.

Por meio deste Termo específico e destacado, de acordo com a base legal do consentimento do
artigo 7º, I e artigo 11, I da Lei nº 13.709/2018, o/a Participante autoriza que seus dados
pessoais sejam coletados e utilizados para as finalidades descritas na tabela acima
pela empresa YUNUS SOCIAL BUSINESS BRAZIL CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 17.013.323/0001-12 e estabelecida na Rua Madalena, nº 243, Vila
Madalena, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 05.434-090.


