ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, INFORMAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
“Eu
____________________________,
portador(a)
do
documento
de
identidade
nº___________________,inscrito(a) no CPF sob o nº_________________ , declaro que me foi
informad(o)a e esclarecid(o)a a necessidade de coleta da minha imagem, associada ao
meu
nome,
pelo
Centro
Autorizado
de
Cambridge
da
Associação Beneficente e Educacional de 1858 (BR249), através do Preparation Centre LH
IDIOMAS e seu compartilhamento com UKBA United Kingdom Boarder Agency, para a
finalidade necessárias de aferição/comprovação da minha identificação como
Examinando, em comparação aos meus documentos de inscrição, sob pena de, sem tal
autorização, ficar impedido de realizar o exame, uma vez se tratar de uma
exigência da UKBA.
Tenho ciência que a coleta da minha imagem é condição determinada pelo Cambridge
Assessment English(Part of Cambridge University) – UK para validação da realização do exame a
que me submeter, que a armazenará com a adoção de todos os protocolos de
segurança e privacidade vigentes naquele País. Ainda, autorizo a utilização da minha
imagem para a promoção e divulgação das atividades do Centro de
Cambridge e do Praparation Centre, em seus canais de comunicação, através de
www.lhidiomas.com; www.instagram.com/lhidiomas ; www.facebook.com/lh.idiomas .
Os arquivos originais que contém as imagens captadas pelo Centro Autorizado de
Cambridge da Associação Beneficente e Educacional de 1858 (BR249) e do próprio
Preparation Centre LH IDIOMAS ficarão armazenados em seu poder, em servidores de
nuvem, dotados de tecnologia de segurança suficiente e de acordo com os
padrões técnicos necessários e atualmente disponíveis, pelo tempo que lhe for
conveniente. Somente quanto a estes arquivos, não havendo como se responsabilizar
pelos que foram compartilhados, a ABE 1858 poderá assegurar aos respectivos titulares
o acesso aos seus dados pessoais e às informações que lhes digam respeito,
bem como garantir-lhes os direitos decorrentes da Lei n.º 13.709/2018, sem
comprometer a licitude do uso até então efetuado.
Santa Maria/RS, ___ de ____________________________ de ___________.

______________________________________________
Assinatura do Candidato

