
Formulário de Inscrição na 

Sociedade do Trevo

Você está construindo um futuro melhor do Brasil e do mundo 
colaborando na formação de nossas crianças, adolescentes e jovens 

como líderes e responsáveis cidadãos do mundo.

Informações Pessoais

Nome completo:

Data de Nascimento:

Telefone:

Endereço:

Número:

Complemento:

Cidade:

Categoria Escolhida:

Forma de Doação:

Ródio

Site/PagSeguro

Pix (chave: sociedadedotrevo@bandeirantes.org.br)                                     

Depósito/Transferência para a 
Conta Corrente 116493-7, Agência 00469, Banco 237 - Bradesco

Bronze Prata Ouro Topázio

Safira Esmeralda Rubi Diamante

E-mail:

CPF/CNPJ:

Bairro:

Estado:

CEP:

Autorizo ser contactado(a) por telefone.

*Enviaremos o pin e/ou o certificado ou o distintivo para o endereço informado.

Desejo receber o informativo do Movimento Bandeirante TREVO por e-mail.

Desejo receber outros informes por e-mail.

Doação



Membro da Sociedade do Trevo:

Desejo que meu nome integre a lista de membros disponibilizada no site.

Estou fazendo uma doação em nome de terceiro (vivo ou in memoriam).

Tratamento de Dados

Ao se tornar membro e/ou amigo da Sociedade do Trevo ou ao enviar mensagens para nós, você 
declara seu EXPRESSO CONSENTIMENTO para o tratamento dos dados fornecidos. 

FINALIDADE DO TRATAMENTO: Em atendimento ao §4 do artigo 8º da Lei 13.709 este termo 
guarda finalidade determinada, sendo que os dados serão utilizados especificamente para fins 
de cadastro; recebimento de doações por meio do PagSeguro; envio de informativos e outras 
comunicações por meio de e-mail; recebimento e resposta a contatos; elaboração de relatórios e 
pareceres informativos, após anonimização. 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS: Não compartilhamos seus dados com terceiros, exceto: 1) com 
nossos prestadores de serviços: PagSeguro (caso opte por esse meio para efetuar a doação), para 
envio de informativos e outras comunicações (caso opte por recebê-los) e com empresas de envio 
de encomendas (para envio do pin e/ou certificado ou distintivo); 2) com outros prestadores de 
serviços responsáveis pelo armazenamento dos nossos sites e dados; e 3) para cumprir exigências 
legais, regulatórias ou determinação judicial.

DURAÇÃO: A Sociedade do Trevo tem prazo indeterminado. Assim, seus dados serão armazenados 
por prazo indeterminado, podendo ser excluído a pedido ou a critério da Federação de Bandeirantes 
do Brasil.

SUSPENSÃO DE COMUNICAÇÕES E ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS: Você pode solicitar 
a qualquer momento não receber mais informativos e comunicações, bem como a alteração ou 
exclusão dos seus dados. Poderemos manter os dados após pedido de exclusão para cumprimento 
de obrigações legais, resolver disputas, manter a segurança, evitar fraudes e abuso e garantir o 
cumprimento de contratos. Você pode solicitar uma cópia dos seus dados armazenados em um 
formato legível sob a forma impressa ou por meio eletrônico. 

SEGURANÇA DOS DADOS: O Movimento Bandeirante Brasil responsabiliza-se pela manutenção de 
medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação 
ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

CONTATO: Para entrar em contato conosco, inclusive para fazer solicitações de informações e/ou 
referentes ao tratamento de seus dados,  basta enviar um email para: 

sociedadedotrevo@bandeirantes.org.br ou fbb@bandeirantes.org.br 

Declaro que estou ciente que a Sociedade não é um órgão autônomo da Federação de 
Bandeirantes do Brasil. Embora as doações possam ser identificadas como oriundas da Sociedade, 
os fundos são mantidos nas contas da Federação de Bandeirantes do Brasil. Os indivíduos que 
aderem à Sociedade são chamados de Apoiadores.

Local/Data Assinatura
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