
 

 

Federação Internacional de Fé e Alegria  
Endereço: Carrera 5 No. 34-39, Barrio La Merced, Bogotá- Colombia   
Telefone: (571) 771 2362   

A FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FÉ E ALEGRÍA identificada com NIT 9004315377,  vem 
por meio deste comunicado apresentar a POLÍTICA DE SEGURANÇA E GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO PARA MENORES E IDOSOS; respeitosamente, solicitamos responder esta 
comunicação enviando-nos o seu consentimento, caso o aceite. 
 

POLÍTICA DE SEGURANÇA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO PARA MENORES E IDOSOS 
DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FÉ E ALEGRÍA  

Eu, __________________________________________ portador/a do RG n.º ________________ e do 
CPF n.º ______________ Na minha qualidade de pai ____ mãe ____  ou tutor ____ do menor 
___________________________________________, portador/a do RG n.º _______________,  ou 
beneficiário direto de idoso, de acordo com as disposições da (Lei do país, se aplica)  
______________________________________ autorizo que meus dados e imagens ou do menor titular 
sob minha tutela, vinculados a canais de comunicação virtual (e-mail, grupos institucionais de 
WhatsApp, plataformas educacionais, sites educacionais do Facebook e outros semelhantes), sejam 
incluídos nos arquivos de titularidade da FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FÉ E ALEGRÍA e 
possam ser utilizados para: 
a. Gerenciar conteúdos com a imagem do(a)s aluno(a)s  e/ou beneficiário(a)s da FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE FÉ E ALEGRÍA. 
b. Para todos os propósitos da entidade sem fins lucrativos, à qual pertence a instituição ou o 

programa em que o usuário do serviço está vinculado. 
c.  Para as campanhas para arrecadar fundos que permitam financiar a missão da FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE FÉ E ALEGRÍA e seus ESCRITÓRIOS NACIONAIS.  
Declaro que de acordo com as disposições da (norma citada acima, se aplica), autorizo 

ademais que os vídeos, registros sonoros e fotografias do(a) aluno(a) e/ou beneficiário(a), que 
identificarei na resposta individual desta comunicação, feitos dentro do seu lugar de residência e 
como resultado do cumprimento das atividades pedagógicas e de acompanhamento vinculadas a 
mim ou ao menor titular sob minha tutela no contexto da emergência sanitária causada pelo vírus 
COVID-19, sejam e possam ser utilizadas em publicações internas e em publicações externas gerais 
da FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FÉ E ALEGRÍA a nível internacional, bem como das 
organizações e/ou ESCRITÓRIOS NACIONAIS que fazem parte da FEDERAÇÃO,  desenvolvendo 
os objetivos e propósitos estatutários da FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FÉ E ALEGRIA e/ou 
do seus membros. 

Além disso, declaro estar ciente sobre os direitos de acesso, retificação, cancelamento e 
oposição que poderei exercer no ESCRITÓRIO NACIONAL (ENDEREÇO E TELEFONE) e/ou nas 
instalações do centro educacional onde o titular recebe o serviço educacional (adicionar endereço, 
telefone, lugar e país e-mail de contato). 

 Para constância, assino a presente comunicação: 
 
______________________________________ 
RG n.º _______________ Órgão expedidor _____________ 


