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CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS 

,e;,�
º b 

7.2 Os dados coletados com base no legítimo interesse do ASSINANTE, bem como para garantir a fiel execução tto9\Çato por 
PRESTADORA, fundamentam-se no artigo 7° da LGPD, razão pela qual as finalidades descritas na cláusula 7.1 são erfu!@ 
7.2.1 A PRESTADORA informa que todos os dados pessoais solicitados e coletados são os estritamente necessá ·o� parafs.� 
neste contrato; � �1/fj.
7.2.2 O ASSINANTE autoriza o compartilhamento de seus dados, para os fins descritos nesta cláusula, com terceir -,,�g&;rep
para defender os interesses da PRESTADORA bem como do ASSINANTE. - .
7.3 O ASSINANTE possui tempo determinado de 05 (cinco) anos para acesso aos próprios dados armazenados, podendo também solicitar 
a exclusão de dados que foram previamente coletados com seu consentimento; 
7.3.1 A exclusão de dados será efetuada sem que haja prejuízo por parte da PRESTADORA, tendo em vista a necessidade de guarda de 
documentos por prazo determinado de 05 (cinco) anos, conforme lei civil. Para tanto, caso o ASSINANTE deseje efetuar a revogação de 
algum dado, deverá preencher uma declaração neste sentido, ciente que a revogação de determinados dados poderá importar em eventuais 
prejuízos na prestação de serviços; 
7.3.2 O ASSINANTE autoriza, neste mesmo ato, a guarda dos documentos (contratos/documentos fiscais/notificações/protocolos/ordens de 
serviços) - em que pese eles possuam dados pessoais - por parte da PRESTADORA a fim de que ela cumpra com o determinado nas 
demais normas que regulam o presente contrato, bem como para o cumprimento da obrigação legal nos termos do artigo 16, inciso 1, da Lei 
Geral de Proteção de Dados. 
7.4 Em eventual vazamento indevido de dados a PRESTADORA se compromete a comunicar seus assinantes sobre o ocorrido, bem como 
sobre qual o dado vertido; 
7.5 A PRESTADORA informa que a gerência de dados ocorrerá através de um sistema que colherá e tratará os dados na forma da lei; 
7.5.1 A PRESTADORA informa que efetuará a manutenção do registro das operações de tratamento de dados pessoais da forma 
mencionada na cláusula anterior. 
7.6 Rescindido o contrato os dados pessoais coletados serão armazenados pelo tempo determinado na cláusula 7.3. Passado o termo de 
guarda pertinente a PRESTADORA se compromete a efetuar o descarte dos dados adequadamente. 

CLÁUSULA OITAVA· DA SUCESSÃO E DO FORO 
8.1 O presente instrumento obriga herdeiros e/ou sucessores, a qualquer tempo, sendo neste ato eleito pelas partes o foro da Comarca da 
cidade de Tianguá, estado do Ceará, competente para dirimir quaisquer questões referentes ao presente instrumento, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e termos do presente contrato, as partes declaram não estarem contratando e/ou aceitando o 
presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma de vicio de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e 
obrigação que assumem nesta data. O COMODATÁRIO irá aderir ao presente documento assinando o TERMO DE ADESÃO disponível na 
sede da COMODANTE. 

Tianguá/CE, 28 de agosto de 2020. 

ASSINATURA: 
COMODANTE: 
CNPJ: 

� ALVES GOMES F{)RMATICA • ME
08.620.542/0001-79 
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