




Resumo dos Seus Direitos no Âmbito da Lei da Informação do Crédito Justo
Resumos Estaduais dos Direitos do Consumidor

 Jonathan  Matthew  Lawlor  

Entendo que, ao assinar eletronicamente este documento, digitando meu nome completo 
abaixo, eu confirmo, concordo e declaro que as informações fornecidas por mim são 

verdadeiras e corretas. Além disso, declaro que pretendo criar e adotar, de livre e espontânea 
vontade, como minha própria, uma assinatura eletrônica juridicamente vinculativa que carrega 

o mesmo efeito e aplicabilidade legal da minha assinatura manuscrita.

Assinatura: Jonathan Matthew Lawlor (assinado eletronicamente)      Data: 6 de agosto de 2018

Assinado eletronicamente por Jonathan.Lawlor, em 06 de agosto de 2018T14:39:42.575Z,  
IP: 73.138.60.155

Confirmação e Autorização para Verificação de Antecedentes

Confirmo o recebimento da DECLARAÇÃO A RESPEITO DA INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES, 
do RESUMO DOS SEUS DIREITOS NO ÂMBITO DA LEI DA INFORMAÇÃO DO CRÉDITO JUSTO e dos 
RESUMOS ESTADUAIS DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (se aplicável).
Por meio deste documento, eu autorizo a obtenção dos “relatórios de consumidor” e/ou 
“relatórios investigativos de consumidor” da Cleveland Clinic (“a Empresa”) a qualquer momento 
após o recebimento desta autorização e duranteminha tarefa como funcionário ou não-
funcionário (prestador de serviço, estudante, pesquisador, usuário remoto de TI, etc), incluindo 
participação em um programa de monitoramento periódico, sempre que permitido.
Para este fim, pelo presente autorizo, sem reservas, todas as agências de imposição da lei, 
administradores, agências estaduais ou federais, instituições, escola ou universidade (pública 
ou privada), departamento de serviço de informações, empregador ou empresa de seguros 
a fornecer todos os tipos de informações de antecedentes solicitados pela Asurint, P.O. Box 
14730, Cleveland, OH 44114, 800-906-1674, www.asurint.com. Concordo que uma cópia de 
facsimile (“fax”), eletrônica ou fotográfica desta Autorização terá a mesma validade do original 
e eu concordo em receber todos os avisos, relacionados à verificação dos meus antecedentes, 
eletronicamente.

Nome completo


