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PMI-PE:________________________________ 

                                                                         

(assinatura)        

Voluntário:________________________________

__  

                                                                         

(assinatura) 

 

Voluntário:________________________________ 

                                                                         

(assinatura)        

Voluntário:________________________________

__  

                                                                         

(assinatura) 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

Em concordância com a execução dos serviços voluntários ao PMI-PE e de acordo com o termo de adesão 

do voluntariado, as partes deste acordo poderão prover informações de negócios, finanças, legais, técnicas 

e outros tipos de informações ou ideias no formato escrito, eletrônico e verbal que estejam relacionadas com 

os negócios das partes. Toda esta informação é referida como “informação proprietária”. Fica 

estabelecido que: 

1. As partes irão manter em confidencialidade e não usar (exceto para executar os serviços de voluntariado 

requisitados) informação proprietária que for revelada durante o programa de voluntariado. 

2. Em caso de dúvidas acerca da confidencialidade de determinada informação proprietária, o 

VOLUNTÁRIO deverá tratar a mesma sob sigilo, nos termos deste acordo, até que venha a ser autorizado 

por escrito a tratá-la diferentemente pelo PMI- PE. 

3. As partes se comprometem em devolver toda a informação proprietária ao capítulo do PMI-PE após o 

encerramento do voluntariado. 

4. As partes irão notificar o PMI-PE caso alguma informação proprietária do PMI-PE seja publicada. 

5. As partes se COMPROMETEM a não revelar, fato ou informações, inclusive “Dado Pessoal ou Dado 

Pessoal Sensível”1 de qualquer natureza a que tenha conhecimento por forças das suas atribuições 

profissionais e éticas, mesmo após o encerramento do voluntariado perante o PMI-PE, sabendo que é 

ilegal a utilização dos dados de forma diferente daquela prevista no momento da coleta, inclusive, 

em caso de compartilhamento ou comercialização dos dados; 

Sendo assim, eu, __________________________________________, denominado VOLUNTÁRIO, 

portador do RG n° _________________________ e do CPF n° ___________________________, 

comprometo-me a aceitar, seguir e respeitar os itens descritos neste termo de confidencialidade, que 

normaliza a conduta do trabalho voluntário realizado de livre e espontânea vontade ao PMI-PE, conforme 

este e o Termo de adesão do voluntário do PMI-PE. 

Recife, _______de_______________de________. 

 

 

1 Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, como informações existentes 

em RG, CPF, CNH, E-mail, ou qualquer outro documento de identificação; 

Dado Pessoal Sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a 

sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 
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