
AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR CARTÃO 
 
 

Ao GVBUS – Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória  
 
 
A empresa _____________________________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ________________________________, inscrição estadual nº _______________, 

sendo representada pelo Sr(a) _____________________________________________________, 

registrando no CPF _______________________, autoriza o usuário ___________________________  

_______________________________________, portador da identidade ____________________________ 

à retirar o(s) cartão(ões) dos pedidos abaixo: 

 
OBSERVAÇÃO: RELACIONAR ABAIXO O Nº(s) DO(s) PEDIDO(s) 
 
PEDIDO 1 - _______________________________________ 
 
PEDIDO 2 - _______________________________________ 
 
PEDIDO 3 - _______________________________________ 
 
PEDIDO 4 - _______________________________________ 
 
PEDIDO 5 - _______________________________________ 
 
PEDIDO 6 - _______________________________________ 

 
Em conformidade com o previsto na Lei nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS), o 

beneficiário ou seu responsável legal registra seu consentimento livre, informado e inequívoco, pelo 

qual concorda com o tratamento de seus dados pessoais (nome, endereço, nºs de documentos 

pessoais, filiação, entre outros) e de seus dados pessoais sensíveis (biometria e reconhecimento 

facial) pelo GVBUS para a finalidade objeto do presente Termo de Uso, podendo o GVBUS, ora 

Controlador, tomar as decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais, bem como, para que 

realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração pelo período do respectivo contrato até o prazo final de 

armazenamento dos dados previstos em Lei. 

 

O GVBUS, na qualidade de Controlador se compromete a proteger os direitos fundamentais de liberdade e 

de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de 

dados pessoais e dados pessoais sensíveis, inclusive nos meios digitais, garantindo que o tratamento de 

dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da 

Lei 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) limitando-se às atividades necessárias para o 

alcance das finalidades do presente Termo de Uso. 

 
 

 , de de 20 . 

Local Data 

 
 
 

____________________________________ 
Responsável Legal 

Carimbo com CNPJ 
(Dados apresentado no formulário acima) 

 

 

Para que o procedimento acima seja devidamente atendido, a autorização deve ser assinada pelo 
Responsável legal/Proprietário. 

 
A pessoa autorizada para retirada dos cartões deverá apresentar documento de identificação com 

Foto. 


