
 

Termo de Consentimento  
Em atendimento à Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“LGPD”) eu 
________________________________________________________________________ 
(nome completo), _________________________(nacionalidade), 
____________________(estado civil), _______________________________ (profissão), 
portador da Carteira de Identidade RG nº __________________, inscrito no CPF/MF sob o 
nº _____________________________, AUTORIZO EXPRESSAMENTE, mediante minha 
assinatura no presente Termo de Consentimento, a Fraport Brasil S/A Aeroporto de Porto 
Alegre e a Fraport Brasil S/A Aeroporto de Fortaleza, em conjunto denominadas FRAPORT 
BRASIL, a receber e fazer o tratamento das seguintes informações pessoais: 

(i) Nome completo; 
(ii) Número de Carteira de Identidade – RG; 
(iii) Número do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF; 
(iv) Endereço comercial e residencial; 
(v) Filiação; 
(vi) Nacionalidade; 
(vii) Naturalidade; 
(viii) Profissão; 
(ix) Estado Civil; 

O uso dos dados acima indicado é autorizado para as seguintes finalidades: 

(i) Indicação em lista para realização de treinamentos específicos e necessários para 
obtenção de credencial para circulação no complexo aeroportuário; 

(ii) Solicitação e processamento de credencial necessária para permitir a circulação no 
complexo aeroportuário, em atendimento às resoluções e normativas emitidas pela 
Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC), neste sentido; 

(iii) Inclusão no sistema e-billing para cobrança dos valores necessários para realização 
dos treinamentos indicados no item (i) acima, bem como para obtenção de 
credencial aeroportuária, item (ii) acima. 

O meu consentimento, ora concedido, permite que a FRAPORT BRASIL colete, recepcione, 
classifique, utilize, acesse, reproduza, distribua, processe, arquive e armazene, em qualquer 
meio e pelo tempo em que for necessário previsto em legislação pertinente. Permite, ainda, 
que a FRAPORT BRASIL transmita os dados acima indicados para as autoridades públicas, 
quando por elas for oficiada, bem como os elimine quando não houver mais a necessidade 
de seu armazenamento, excetuadas as hipóteses em que a conservação é autorizada por 
lei.  

A FRAPORT BRASIL, por meio de seus representantes legais, irá atuar como controlador 
e operador para tratamento das informações por mim disponibilizadas e reconheço que em 
caso de necessidade de contato, para exercício dos meus direitos nos termos do art.18 da 
LGPD, devo considerar os seguintes dados: 
Nome: FRAPORT DPO 
Telefone: (51) 3358-2000 
E-mail: fraportdpo@fraport-brasil.com 
Por ser essa a expressão da minha vontade, assino abaixo. 
 
____________________________________________ 
NOME: 
 


