POLÍTICA DE PRIVACIDADE - USO DE COOKIES E TECNOLOGIAS
Esta Política de Privacidade foi criada para ajudar você a entender quais dados
coletamos, por que os coletamos e como podemos usá-los e, sobretudo, para demonstrar
o nosso compromisso em proteger a sua privacidade e os seus dados. Esta Política se
aplica a todos os serviços que nós oferecemos.
Compartilhamos de infraestrutura, de sistemas e de tecnologia para que você
tenha uma experiência integrada, inovadora, eficiente e segura em todos os serviços
prestados por nós. As informações solicitadas em nossos serviços são protegidas. Nossos
esforços visam, exatamente, garantir que os dados que você nos cedeu somente sejam
utilizados de acordo com a sua autorização e conforme esta Política.
Este documento tem por finalidade estabelecer as regras para tratamento de
dados coletados dos USUÁRIOS, além do registro de suas atividades, de acordo com as
leis aplicáveis.
1. O que são cookies?
São pequenos arquivos ou pacotes de dados enviados pelo UniAtenas ao
dispositivo do USUÁRIO para identificá-lo e coletar informações que auxiliarão o
UniAtenas a aprimorar os serviços prestados aos USUÁRIOS.
2. Coleta dos dados
Coletamos os dados do USUÁRIO conforme ele nos fornece, de forma direta ou
indireta, no acesso e uso dos sites, aplicativos e serviços oferecidos pelo UniAtenas.
Também explicamos em que consistem os Cookies e como o USUÁRIO pode gerenciálos.
3. Uso dos dados
Os DADOS poderão ser acessados apenas pelo UniAtenas. Também elencamos
os usos que faremos dos DADOS coletados dos USUÁRIOS.
Apenas tratamos os seus dados quando possuímos motivos e finalidades legais
ou legítimas para fazê-lo. Tais como:
a) atender ao propósito para o qual os dados foram coletados;
b) autorizar o acesso em nossos serviços;

c) personalizar cada vez mais os nossos produtos e serviços, otimizando-os e
adequando-os às suas necessidades e preferências;
d) cumprir

alguma

obrigação

a

que

estamos

sujeitos,

para

garantir

conformidade com as leis e regulamentos vigentes ou, quando necessário,
para resguardar os seus direitos; e,
e) para informá-lo sobre nossos produtos e serviços e sobre as atividades e
ações que nós desenvolvemos.
4. Armazenamento dos dados
Os DADOS coletados são armazenados em local seguro. A qualquer momento, o
USUÁRIO poderá solicitar a exibição, correção ou exclusão de seus Dados. Salvo casos
específicos, poderemos manter os DADOS coletados para cumprimento legal, auditoria e
preservação de direitos, pelo prazo necessário para cumprir essas responsabilidades.
5. Compartilhamento de dados
Não compartilhamos os seus dados com empresas, organizações ou indivíduos
externos ao UniAtenas, seja a título gratuito ou oneroso, exceto nos seguintes casos:
1. Com a sua autorização: compartilharemos os seus dados fora do UniAtenas
quando tivermos seu consentimento;
2. Para execução de nossos serviços: compartilharemos seus dados fora do
UniAtenas com parceiros e empresas contratadas para a execução de atividades e de
serviços educacionais em nosso nome;
3. Por motivos legais: compartilharemos seus dados fora do UniAtenas se
acreditarmos, de boa-fé, que o acesso, o uso, a conservação ou a divulgação das
informações sejam razoavelmente necessários para (I) cumprir qualquer legislação,
regulação, processo legal ou solicitação governamental aplicável; (II) executar o(s)
contrato(s) firmado(s) com você; (III) detectar, impedir ou lidar de alguma forma com
fraudes, problemas técnicos ou de segurança; e, (IV) proteger de prejuízos aos direitos,
à propriedade ou à nossa segurança, dos nossos usuários ou do público, conforme
solicitado ou permitido por lei.
6. Nossos princípios de proteção de dados e privacidade
Cumpriremos a lei e os princípios de proteção de dados, o que significa que seus
dados serão:
a)

usados de forma legal, justa e transparente;

b)

recolhidos apenas para propósitos legítimos e que constam nesta

c)

relevantes para os propósitos que informamos a você e limitados

Política;
apenas a esses propósitos;
d)

mantidos apenas pelo tempo necessário para os fins informados

nesta Política; e,
e)

mantidos com segurança.

ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Poderemos, eventualmente, atualizar esta Política para melhor desempenhar os
nossos interesses e de nossos usuários, sendo, portanto, recomendado que você reveja
este documento periodicamente para permanecer informado de como os seus dados estão
sendo tratados.

