
Formulár io Parametr ização  

 

 
 

 

PEDIDO DE PARAMETRIZAÇÃO DE CARTÕES VALE TRANSPORTE 
 

 

INFORMAÇÕES DA EMPRESA SOLICITANTE 
 

Nome da Empresa: 

 

Código no websigom:  
 

CNPJ: 
 

Pessoa de Contato: 

Telefone: 
 

Fax: E-mail: 

Endereço: 
 

Cidade: 
 

Estado: Cep: 

Quantidade de cartões tipo Vale 
Transporte: 

Quantidade de utilizações diárias: Período de utilização: 

(     ) Integral 

(     ) segunda a sexta-feira 

(     ) segunda-feira a sábado 

Carimbo e assinatura do responsável legal: 
 
 
 
 
 

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO GVBUS  

 
Nome responsável: _____________________________________ DATA: ___/___/_____ 
 

 
________________________________________________________________ 

Assinatura 
 

 

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, t ransmissão, 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, bem como para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, prevista na Norma Complementar nº 003/2017 e na Norma 

Complementar 006/2017 da Companhia De Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, exercício regular de direito, por determinação 

judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção da Dados - ANPD. 

 

Telefone: (27) SAC 2122-0233 
www.gvbus.org.br – sac@gvbus.org.br 

 

http://www.gvbus.org.br/

