
SOLICITAÇÃO DE RASTREAMENTO DO USO DO CARTÃO 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 

Nome:__________________________________________________________________________ 

CPF/CNPJ:________________________________ TEL: (_____)___________________________ 

 
Instruções de preenchimento: para o caso de pedido de rastreamento do cartão vale transporte 

e serviço, o solicitante a ser identificado será somente o empregador (pessoa física ou jurídica); 

nos demais casos, o próprio usuário. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÃO 

 
CÓD. USUÁRIO:_____________________________, NÚMERO:_____________________________ 
 
Período de rastreamento: De _____/_____/______ à _____/_____/______ 
 

Usuário cadastrado 

Nome:_________________________________________________, CPF: _____________________ 
 
Instruções de preenchimento: Preencher com o nome do usuário somente se relacionado ao 
cartão vale transporte. 

 

DECLARAÇÃO 
O solicitante acima identificado assume, neste ato, integral responsabilidade pelo pedido de 
rastreamento do cartão lhe cedido em comodato, assumindo direta ou regressivamente perante o 
GVBUS e/ou terceiros a obrigação de reparar qualquer espécie de dano advindo do uso indevido das 
informações lhe repassadas, isentando o GVBUS de qualquer responsabilidade neste sentido. 
 
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 

 


