Este documento é apenas um modelo de tradução do formulário de inscrição original e não

deve ser preenchido. Serve apenas para orientação. O formulário de inscrição aceito na
candidatura será somente o formulário em alemão.

Por favor, siga exatamente esta sequência:
1.
2.
3.
4.
5.

Salvar o formulário e a abrir a versão salva
O formulário deve ser preenchido pelos pais/responsáveis e pelo bolsista
Salvar novamente o formulário atentando à nomenclatura do nome do arquivo que deve ser:
2022_Brasilien_sobrenome_nome.pdf
Enviar como anexo ao professor/à professora de sua escola que encaminhará ao Goethe-Institut
do seu país
Imprimir as páginas 2 e 3, assinar e também enviar como anexo ao professor/ à professora de sua
escola que encaminhará ao Goethe-Institut

Esta parte deve ser preenchida pelos pais e/ou responsáveis
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Esta parte deve ser preenchida pela/o bolsista:

VERIFICAR SE A PÁGINA
ESTÁ COMPLETA

SALVAR FORMULÁRIO
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O Goehte-Institut deve seguir exatamente esta sequência:
1.
2.
3.
4.
5.

Salvar o formulário e a abrir a versão salva
A ser preenchido pelo Goethe-Institut do seu país
Salvar novamente o formulário atentando à nomenclatura do nome do arquivo que deve ser:
PASCH_JUKU_ano_país_sobremome_nome_forma de financiamento.pdf
Subir a inscrição na Intranet
Arquivar a página 5 assinada no Goethe-Institut por motivos legais

Esta página deve preenchida pelo Goethe-Institut do seu país
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INSCRIÇÃO DE CURSOS PARA JOVENS
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Goethe-Institut eV, Dachauer Str. 122, 80637 Munique ("Goethe-Institut" ou "Nós"), como
provedor de serviços (especialmente a inscrição de cursos presenciais e à distância, e
exames) é o órgão responsável pelos dados pessoais referentes ao curso - ou do participante
do exame ("você") na acepção do Regulamento Geral de Proteção de Dados (DSGVO) e da
Lei Alemã de Proteção de Dados, em particular a Lei Federal de Proteção de Dados (BDSG).
Conteúdo
1 COLETA DE DADOS E UTILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO
2 COLETA DE DADOS E USO PARA EFEITOS DA PUBLICIDADE DIRETA
a) Publicidade postal
b) Newsletters por e-mail
3 DIVULGAÇÃO DE DADOS A TERCEIROS
4 SEGURANÇA DE DADOS
5 SEUS DIREITOS E POSSIBILIDADE DE CONTATO
6 DIREITO DE CONTENSTAÇÃO
O Goethe-Institut leva muito a sério a proteção de seus dados. Com esta política de
privacidade, gostaríamos de informá-lo de forma transparente sobre quais dados pessoais
sobre você ("seus dados") coletamos, processamos e utilizamos, caso você se inscreva para
um curso e/ou exame no Goethe-Institut.
1 COLETA DE DADOS E UTILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Nós coletamos seus dados pessoais no momento em que você nos informa os mesmos ao
entrar em contato conosco (por exemplo, formulário de contato ou e-mail), ou durante um
curso ou inscrição para um exame. Quais dados são coletados e quais são obrigatórios e
quais são voluntários, consta nos respectivos formulários de dados.
Nesses casos, coletamos e processamos os dados que você forneceu com o objetivo de
executar o respectivo contrato, por exemplo, realizar um teste de avaliação para seus cursos
de idiomas ou um curso de idiomas, incluindo um exame subsequente previsto, assim como
para processar suas consultas de acordo com o Artigo 6 parágrafo 1 item b da DSGVO. Na
medida em que você tenha – no processamento de sua consulta - expressamente consentido
categorias de dados especiais de acordo com o Art. 9 item a da DSGVO, nós coletaremos
seus dados de saúde (por exemplo, alergias) apenas para o propósito que foi comunicado por
você no ato de seu consentimento.
Após a completa conclusão do respectivo contrato, os seus dados serão bloqueados para uso
posterior e excluídos após o vencimento dos períodos de retenção fiscal e comercial. Se
quaisquer requisitos de retenção de dados fiscais ou comerciais não se aplicarem a dados
individuais, eles serão excluídos imediatamente após o respectivo contrato ter sido
processado. Algo diferente somente se aplica caso você tenha consentido expressamente o
uso adicional de seus dados, ou caso nós tenhamos reservado o posterior uso dos dados
permitido por lei, e sobre o qual iremos informá-lo abaixo.
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Transmissão de dados para execução de contratos
No decorrer das inscrições para cursos e exames, seus dados pessoais são processados em
nosso sistema central de gerenciamento de cursos de idiomas, ao qual outros Institutos
Goethe / Goethe-Instituts em todo o mundo têm acesso. Isto é feito com a finalidade de
execução do contrato de acordo com o Art. 6 parágrafo 1S item 1 da DSGVO, e para
salvaguardar os nossos interesses legítimos em obter informações válidas e registros de
dados corretos na inscrição de um curso de acordo com o Art. 6 parágrafo 1S item 1 da
DSGVO. Na medida em que o processamento de dados pessoais ocorra em países fora da
União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu, acordamos junto aos referentes Institutos
Goethe/Goethe-Instituts as cláusulas de proteção de dados no padrão da União Europeia,
como uma garantia adequada na acepção do Art. 46 parágrafo 2 item c da DSGVO com a
finalidade de proteção dos dados.
Para o cumprimento do contrato, passaremos seus dados para a empresa de expedição
encarregada da entrega, na medida em que seja necessário a entrega das mercadorias
encomendadas. Dependendo de qual provedor de serviços de pagamento você selecionar no
processo de pedido, encaminharemos os dados de pagamento coletados para a instituição
de crédito comissionada com o pagamento e quaisquer prestadores de serviços de
pagamento contratados por nós para processar os pagamentos ou para o serviço de
pagamento selecionado. Em parte, os provedores de serviços de pagamento selecionados
coletam esses dados, contanto que você crie uma conta lá. Nesse caso, você deve efetuar
login no provedor de serviços de pagamento com seus dados de acesso durante o processo
de pedido. Aqui aplica-se a política de privacidade do respectivo prestador de serviços de
pagamento.
No âmbito da execução de nossos contratos com você, por exemplo, de fornecimento de
cursos de idiomas, passamos seus dados parcialmente para prestadores de serviços que os
processam em nosso nome e no âmbito de um contrato entre o Goethe-Institut e o respectivo
provedor de serviços para processamento de pedidos. Esse provedor de serviços pode, por
exemplo, ser o provedor de um software que o Goethe-Institut usa para a execução do
contrato.
2 COLETA DE DADOS E USO PARA EFEITOS DA PUBLICIDADE DIRETA
a) Publicidade postal
Nós nos reservamos o direito de usar seu nome e sobrenome, seu endereço postal para fins
publicitários próprios, como por exemplo, para enviar ofertas e informações interessantes
sobre nossos produtos por correio. Isso serve para salvaguardar nossos interesses legítimos,
que são predominantemente justificados no contexto de uma ponderação de interesses, em
uma abordagem promocional para nossos clientes, de acordo com o Art. 6 parágrafo 1 item f
da DSGVO. Você pode contestar o armazenamento e uso de seus dados para esses fins a
qualquer momento através de uma mensagem para datenschutz@goethe.de .
b) Newsletter por e-mail
Se você assinar uma de nossas newsletters, usaremos as informações necessárias ou
fornecidas separadamente por você para enviar periodicamente a newsletter assinada por email. O envio de newsletter por e-mail ocorre com base em seu consentimento explícito em
separado, de acordo com o Art. 6 parágrafo 1 item a da DSGVO. Por razões de segurança,
utilizamos o procedimento chamado de Double-Opt-In: somente lhe enviaremos uma
newsletter por e-mail se você já tiver confirmado a sua inscrição da newsletter. Para este
propósito, nós lhe enviaremos um e-mail confirmando a assinatura através de um link contido
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na mesma. Queremos ter certeza de que somente você, como proprietário do endereço de email, possa se inscrever na newsletter.
A newsletter é enviada, como parte de um processamento em nosso pedido, por um provedor
de serviços, para o qual passamos o seu endereço de e-mail.
Você pode contestar o uso de seu endereço de e-mail a qualquer momento enviando uma
mensagem para a opção de contato indicada abaixo ou por meio de um link contido no e-mail,
sem incorrer em custos que não sejam os custos de transmissão de acordo com as tarifas
básicas.
3 DIVULGAÇÃO DE DADOS A TERCEIROS
a) Divulgação de dados para os Institutos Goethe/Goethe-Instituts
Caso você seja excluído de um exame pelo Goethe-Institut devido a um dos motivos
mencionados nos regulamentos do exame, e o Goethe-Institut determinar um ano de
suspensão para participação em exames do Goethe-Institut , seus dados serão repassados para fins de aplicação desta medida (controle do cumprimento de uma suspensão para
participação em exames), aos centros de exame do Goethe-Institut (veja § 2 dos Regulamento
sobre Exames) em todo o mundo, e processados nos mesmos. Isto é feito com base na
execução do contrato conjunto para a prestação de um exame nos termos do Art. 6, parágrafo
1 item b DSGVO. Na medida em que o processamento de dados pessoais ocorra em países
fora da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu, isso também baseia-se na
necessidade de divulgação para execução deste contrato.
b) Divulgação de dados para o arquivo central de exames
Caso você autorize, de acordo com o Art. 6, parágrafo 1S, item 1 da DGSVO, os dados
relativos aos exames que você realizou serão armazenados e utilizados no arquivo de exame
central (máximo de 10 anos) para efeitos de controle da autenticidade e emissão de
certificados de reposição. Uma transmissão adicional de seus dados pessoais a terceiros para
fins diferentes daqueles listados acima não ocorre.
4 SEGURANÇA DE DADOS
Nós protegemos nossos sistemas ou processos de processamento de dados por meio de
medidas técnicas e organizacionais abrangentes contra perda, destruição, acesso,
modificação ou transmissão de seus dados por pessoas não autorizadas.
5 SEUS DIREITOS E POSSIBILIDADE DE CONTATO
Como interessado, você tem os seguintes direitos:
• de acordo com o Art. 15 DSGVO, o direito de solicitar informações de seus dados pessoais
processados por nós no âmbito indicado;
• de acordo com o Art. 16 da DSGVO, o direito de exigir a correção ou complementação
imediata de dados pessoais incorretos armazenados por nós;
• de acordo com o Art. 17 da DSGVO, o direito de exigir a exclusão de seus dados pessoais
armazenados por nós, a menos que o processamento posterior seja necessário para
• exercer o direito à liberdade de expressão e informação;
• cumprir uma obrigação legal;
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• por razões de interesse público ou
• afirmar, exercitar ou defender reivindicações legais
• de acordo com o Art. 18 da DSGVO o direito de exigir a restrição do processamento de seus
dados pessoais, na medida que
• a precisão dos dados seja contestada por você;
• o processamento seja ilegal, mas você rejeite a sua exclusão;
• nós não precisamos mais dos dados, mas você necessite isso para o exercício ou defesa
de ações judiciais ou exigências judiciais
• você tenha apresentado uma objeção contra o processamento de acordo com o Art. 21
da DSGVO;
• de acordo com o Art. 20 da DSGVO, o direito de exigir seus dados pessoais fornecidos a
nós em um formato estruturado, comum e legível por máquina ou para solicitar a transmissão
a outra pessoa responsável;
• de acordo com o Art. 77 da DSGVO, o direito de reclamar perante uma autoridade
reguladora. Em geral, você pode entrar em contato com a autoridade reguladora de seu local
de residência ou trabalho habitual ou com a sede da nossa empresa.
Para questões relativas à coleta, processamento ou uso de seus dados pessoais, para
informações, correção, restrição de processamento ou exclusão de dados, bem como a
revogação de qualquer consentimento ou objeção a um uso específico de dados, bem como
o direito à portabilidade de dados, entre em contato com o nosso responsável pela proteção
de dados da empresa:
O responsável pela proteção de dados
Goethe-Institut eV
Dachauer Str. 122
80637 Munique
datenschutz@goethe.de
6 DIREITO DE CONTENSTAÇÃO
Na medida em que processamos dados pessoais, conforme explicado acima, a fim de
salvaguardar nossos interesses legítimos no âmbito de uma ponderação de interesses, você
pode contestar este processamento com efeito para o futuro. Se o processamento for utilizado
para fins de marketing direto, você poderá exercer esse direito a qualquer momento, conforme
descrito acima. Na medida em que o processamento ocorre para outros propósitos, você tem
o direito de contestar somente se existirem razões que surjam de sua situação particular.
Após exercer seu direito de contestação, não processaremos mais seus dados pessoais para
esses fins, a menos que possamos demonstrar motivos legítimos convincentes para o
processamento que superem seus interesses, direitos e liberdades, ou, se o processamento
sirva para a afirmação, exercício ou defesa de reivindicações legais.
Isso não se aplica se o processamento for para fins de marketing direto. Neste caso, não
processaremos seus dados pessoais para essa finalidade.
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INSCRIÇÃO DE CURSOS PARA JOVENS
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE
Preâmbulo
A entrega desta declaração se refere à inscrição do seu filho menor para participação em um
curso para jovens ou crianças no Goethe-Institut eV. Neste contexto, um tratamento médico
do seu filho pode ser necessário do ponto de vista medicinal, especialmente em caso de
doença ou acidente durante o período do curso de idiomas. Em tais casos, o processamento
de dados de saúde pode ser necessário. Estes são dados pessoais relativos à saúde física
ou mental do seu filho, incluindo a prestação de serviços de saúde, e a partir dos quais são
fornecidas informações sobre o seu estado de saúde (compare Artigo 4 No15 do DSGVO).
§ 1 Finalidade do processamento de dados
(1) O Goethe-Institut eV coletará e utilizará os dados de saúde de seu filho exclusivamente
para fins de registro ou processamento dos casos mencionados no preâmbulo, bem como os
repassará a terceiros, na medida em que a divulgação seja necessária para o registro e
tramitação do caso, especialmente no caso de um tratamento médico e/ou perícia. O propósito
do processamento de dados tem, portanto, unicamente a finalidade de garantir que seu filho
receba tratamento médico apropriado nos casos mencionados no preâmbulo.
(2) Um processamento adicional dos dados de saúde de seu filho não ocorrerá.
§ 2 Responsável pelo processamento de dados
Órgão responsável de acordo com o Art. 4 No 7 DSGVO é o
Goethe-Institut eV
Dachauer Strasse 122
80637 Munique
telefone: +49 89 15921-0
info@goethe.de
§ 3º Autorização para coleta, uso e transferência de dados de saúde
Como detentor do poder paternal, autorizo expressamente que o Goethe-Institut eV tenha o
direito de coletar e usar os dados de saúde de meu filho menor como mencionado no
preâmbulo desta declaração e, em particular, transmiti-los a terceiros, , na medida em que a
divulgação seja necessária para o registro e tramitação do caso, especialmente no caso de
um tratamento médico e/ou perícia. O Goethe-Institut eV me informará imediatamente sobre
uma possível divulgação dos dados.
A presente declaração pode ser revogada a qualquer momento, de acordo com o § 6. No caso
de desistência, os dados de saúde já processados de meu filho serão excluídos
imediatamente.
§ 4 Seus direitos
Você ou o seu filho têm direito - de acordo com o Art. 12-23 do DSGVO -, em particular o
direito à informação, correção, supressão, limitação de processamento, contestação e
portabilidade de dados.
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§ 5 Declaração de Confidencialidade
Como detentor do poder paternal, concordo com a desvinculação do médico de tratamento
ou dos funcionários do hospital quanto ao seu dever de confidencialidade em relação ao
Goethe-Institut eV. A desvinculação só é válida em relação aos casos mencionados no
preâmbulo e em relação ao Goethe-Institut eV
§ 6 Revogação
A autorização dada de acordo com o § 3 na coleta, uso e transferência de dados de saúde
pode ser revogada por você a qualquer momento e sem justificativa. As partes envolvidas no
processamento de dados serão informadas imediatamente sobre a revogação. Após o
exercício do seu direito de revogação, os dados de saúde de seu filho não serão mais
processados para as finalidades declaradas no § 1.
□ Eu concordo.

□ Eu não concordo.

....................................................................................................................................................
Local, data
Assinatura do detentor do poder
parental

LEGENDA:
Abreviatura

no original em alemão

em português

DSGVO

Datenschutz-Grundverordnung

Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados

BDSG

Bundesdaten-Schutzgesetz

Lei Federal de Proteção de Dados

