
AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DO CARTÃO 

 
Empresa:  
 
CNPJ/CPF:   

 

Pessoa autorizada a retirar os cartões: 

Nome:     

RG: CPF:   

 

Nº do(s) pedido(s) a ser retirado:   
 

 

(Preenchimento pelo posto de Entrega do Vale Transporte) 

Data da retirada: / / .  Quantidade de cartões:      
 
 

 
Recursos Humanos da Empresa: 

Responsável:    

 

Telefone:    

 

CPF:     
 
 
 
    
 

Assinatura por extenso Assinatura conforme RG/CNH 
 

• Este documento deverá ser impresso em folha timbrada da empresa ou carimbado com o CNPJ da empresa, 

ambos contendo as seguintes informações: Razão Social, CNPJ e endereço completo. 

• O portador que está autorizado a retirar o(s) cartão(ões), deverá apresentar o seu RG original. 

• Tratando-se de devolução de cartão encaminhado ao Sindpass para cancelamento de créditos por motivo de 
demissão, a Empresa responsabiliza-se pela devolução do cartão ao ex-funcionário ou, autoriza neste ato 
que o mesmo retire. 

• Ciente que a retirada de 1ª via de cartões Vales Transporte somente será autorizada observando o modelo 
acima, devendo ser efetuada de 2ª feira a 6ª feira no horário de atendimento d o  seu respectivo posto ao 
realizar o seu cadastro. 

• Em caso de cadastro de pessoa física, deverá ser entregue juntamente com essa autorização uma cópia do RG 

e CPF do responsável pelo CPF cadastrado. 

• Assinatura desse documento deve ser por extenso e legível. 

• Declaro estar ciente e consentindo com a utilização dos Dados Pessoais e Biométricos que foram livremente 
fornecidos PESSOALMENTE OU PELO REPRESENTANTE LEGAL neste momento. A requisição, processamento e 
utilização de tais dados estão de acordo com finalidades específicas e são essenciais para a prestação do 
serviço supracitado. O tratamento dos Dados Pessoais e Biométricos segue regulações aplicáveis a respeito 
da Lei de Proteção de Dados Pessoais e Segurança da Informação (LGPD), declarando o Sindpass desde já que 
o tratamento será feito entre partes interessadas de forma interna e nos limites legais, de forma não onerosa 
e sem a comercialização de quaisquer dos dados. O SINDPASS afirma que possui medidas de Segurança da 
Informação aptas a proteger os seus Dados Pessoais e Biométricos de qualquer forma de manipulação por 
terceiros estranhos à atividade do SINDPASS, assim como prevenir a perda, destruição, compartilhamento e o 
acesso por pessoas não autorizadas. Nossas medidas de segurança são continuamente analisadas e revisadas, 
de acordo com a tecnologia disponível. 


