
FICHA DE INSCRIÇÃO E CREDENCIAL

nascimento

CPF:

nome

e-mail

endereço  nº                                 comp

CEP   Bairro  Cidade/UF

Fone Residencial Celular
(          ) (          )

ATIVIDADE DENOMINACIONAL:

Pastor        Evangelista     Missionário       Diácono         Min. de Música      Outro(a)

NECESSIDADES ESPECIAIS: Não       Sim, qual?

TERMO DE CONSENTIMENTO
Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) ou LGPD, que tem como objetivo reforçar a responsabilidade e a transparência no 
tratamento dos seus dados, gostaríamos de pedir o seu consentimento para armazená-los e utilizá-los com toda segurança e privacidade dentro da 
finalidade da Convenção Batista Paranaense. Diante do informado, declaro que estou ciente que forneci meus dados pessoais, inclusive imagens, para 
a Convenção Batista Paranaense com a finalidade de inscrição na 92ª Assembleia da Convenção Batista Paranaense.
E que também autorizo e consinto que a Convenção Batista Paranaense a utilize a minha imagem de forma gratuita, em todo território nacional e no 
exterior, nas mídias sociais, internet, YouTube, Vimeo, entre outros meios virtuais, como também em materiais impressos, outros materiais audiovisuais, 
que possam a fazer parte integrante deste termo, para serem veiculados/utilizados para a divulgação de materiais da Convenção Batista Paranaense 
sem finalidade lucrativa.
Assim autorizo e consinto ainda que todas as informações e dados pessoais fornecidos sejam utilizados, armazenados e gerenciados com o tratamento 
adequado para a finalidade específica da Convenção Batista Paranaense.

nome da Cidade
, de, , de 2022

Assinatura do Mensageiro

A Igreja __________________________________________________________________________________________na cidade de 

__________________________________________________________________________ nomeou a(o) irmã (o) acima descrito, 

como mensageira (o) à 92º Assembleia da Convenção Batista Paranaense a reunir-se entre os dias 23 a 26 de 

Junho de 2022 na cidade de Foz do Iguaçu – Paraná.

         ____________________________________________________________________________, _____ de ___________ de 2022

        _________________________________________________________________________________________________________
Nome completo e legível do Pastor da Igreja ou Substituto legal

        _________________________________________________________________________________________________________
Assinatura do Pastor da Igreja ou Substituto legal 

Para facilitar o registro dos mensageiros à assembleia, esta ficha poderá ser enviada até dia: 25/05/2022 para o e-mail:
assembleia@batistasparana.org.br ou pelo WhatsApp 41 9 9253-8096

@batistasparana /batistasparana /CBatistaparanaense 41 9 9253-8096

nome da Cidade


