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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Associação Cristã Evangélica Sul Americana (ACESA), pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 86.873.668/0001-69, com sede e foro na Rua Martinho 
Lutero, nº 277, Gleba Palhano, CEP 86.055-670, em Londrina/PR, mantenedora da Faculdade 
Teológica Sul Americana, valoriza a privacidade de seus titulares, sendo eles os nossos 
alunos, apoiadores, fornecedores, colaboradores e visitantes, em geral. 

Em razão disso, constituiu, no âmbito da ACESA e da FTSA, o Comitê Gestor de 
Proteção de Dados, por meio das Portarias Conjuntas nº 01 e 02, ambas de 30 de julho de 
2020, assinadas pelo Diretor Geral da ACESA e pelo Diretor Acadêmico da FTSA.

Esta Política irá, portanto, considerar como titulares em relação à FTSA, os seus alunos, 
em todos os cursos existentes, sejam eles na modalidade presencial ou à distância, ou ainda 
do nível de graduação ou pós-graduação (lato e stricto senso). Em relação à ACESA, serão 
considerados os seus apoiadores, fornecedores, colaboradores e visitantes, em geral.

Desta forma, para fins de entendimento desta Política, tanto a ACESA, como também 
a FTSA, serão consideradas como Controladoras, e doravante assim serão nominadas, seja 
isoladas ou conjuntamente.

No conjunto de suas atribuições, o referido Comitê elaborou essa Política de Privacidade 
para demonstrar seu compromisso com a proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, ou simplesmente 
LGPD, para explicar ao titular de dados quais dados são coletados, como são coletados, 
como o tratamento dos dados é realizado, como é a forma de armazenamento, se há qualquer 
compartilhamento com terceiros, entre outras informações essenciais em relação aos dados 
pessoais. 

O TITULAR declara, neste ato, que recebeu uma cópia, foi devidamente informado, 
orientado e esclarecido quanto aos termos e condições desta Política de Privacidade, para a 
qual manifesta expressa aceitação para todos os fins de direito.

ÍNDICE 
1. INFORMAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES
2. PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS
3. COLETA E TRATAMENTO DE DADOS
4. ARMAZENAMENTO DE DADOS E TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL
5. COMPARTILHAMENTO DE DADOS
6. HIPÓTESES LEGAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS DADOS
7. RETENÇÃO DE DADOS
8. DIREITOS DO TITULAR
9. COOKIES
10. REVISÕES DA POLÍTICA
11.  CONTATO
12.  FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO

DocuSign Envelope ID: 02F320B4-389E-4D3A-B99B-07583298CEAA



4

1 - INFORMAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES

Titular: todas as pessoas físicas que utilizarão ou visitarão o site www.ftsa.edu.br, assim 
como todas as páginas que estiverem vinculadas ao seu domínio, bem como os nossos 
alunos, apoiadores, fornecedores, colaboradores e visitantes, em geral, que fornecerem 
quaisquer dados pessoais, na forma estabelecida por esta política.

Controladora: para fins desta política, será considerada a ACESA e/ou a FTSA, em 
conjunto ou de forma isolada, a depender do TITULAR dos dados que serão considerados 
na atividade de tratamento, que serão responsáveis por definir como esses dados pessoais 
serão tratados, podendo compartilhar com OPERADORES ou realizar o tratamento de forma 
direta.

Operadores: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que, por meio do 
compartilhamento de dados, será responsável por realizar o tratamento dos dados pessoais 
em nome da CONTROLADORA.

Encarregado de Proteção de Dados: é a pessoa indicada pela CONTROLADORA para 
atuar como canal de comunicação com o TITULAR e com a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD), para quem poderão ser encaminhadas as dúvidas de interpretação desta 
política e os requerimentos sobre os direitos que estão previstos na LGPD, ficando sob a 
responsabilidade do Sr. Rafael Spósito, pelo endereço de e-mail lgpd@ftsa.edu.br, por meio 
do telefone 43 3371-0200.

Dados Pessoais: quaisquer informações fornecidas e/ou coletadas pela  
CONTROLADORA, por meio físico ou digital, ainda que sejam consideradas como dados 
públicos, e que: (i) identifiquem diretamente, ou que, quando usadas em combinação com 
outras informações tratadas pela CONTROLADORA, possam identificar ou tornar identificável 
o TITULAR; ou (ii) por meio das quais a identificação ou informações de contato de uma 
pessoa física possam ser derivadas. 

Dados Pessoais Sensíveis: quaisquer informações que estejam relacionados com 
características da personalidade do indivíduo e suas escolhas pessoais, tais como origem 
racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 
caráter religioso, filosófico ou político, dado referente a saúde ou vida sexual, dado genético 
ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, que podem levar a algum tipo de 
preconceito ou discriminação.

Anonimização: processo por meio do qual o dado perde a possibilidade de associação, 
direta ou indireta, a um indivíduo, considerados os meios técnicos razoáveis e disponíveis no 
momento do tratamento.

Tratamento de Dados: é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 
referem, mas não se limitam, à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, 
difusão ou extração.
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2 - PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS

As operações de tratamento de dados pessoais indicadas nesta Política de Privacidade 
deverão ser sempre interpretadas e executadas em conformidade com os seguintes princípios 
e fundamentos:

Finalidade: Significa que a CONTROLADORA deve tratar os dados com fins legítimos, 
específicos, explícitos e informados ao TITULAR. O tratamento dos dados coletados devem 
atender propósitos legítimos, bem especificados, explícitos e devidamente informados ao 
titular, sendo que essa finalidade não podem ser alteradas unilateralmente sem o prévio 
consentimento do TITULAR.

Adequação: Isso significa que os dados solicitados ao TITULAR devem ser compatíveis 
com os fins da CONTROLADORA. Ou seja, os dados pessoais que são tratados devem ser 
compatíveis com a finalidade informada ao TITULAR, o que representa que somente podem 
ser coletadas informações pertinentes e necessárias ao fim que se destina.

Necessidade: A CONTROLADORA deve utilizar apenas os dados estritamente 
necessários para o alcance da finalidade definida previamente. Limitação do tratamento 
ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados 
pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento dos 
dados.

Livre acesso: O TITULAR de dados tem o direito de consultar de forma simples e gratuita 
todos dados que a CONTROLADORA tem a seu respeito. Os agentes de tratamento devem 
dar a garantia, aos TITULARES, de consulta facilitada e gratuita sobre seus dados, além de 
informações sobre a forma e a duração do tratamento desses dados, bem como sobre sua 
integralidade.

Qualidade dos dados: Deve ser garantido ao TITULAR que as informações que lhes são 
passadas pelo controlador, devem ser verdadeiras e atualizadas. Ou seja, ele tem a garantia 
de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e 
para o cumprimento da finalidade do tratamento.

Transparência: Isso significa que todas informações passadas pela CONTROLADORA 
devem ser claras, precisas e verdadeiras, além de serem mantidas em local de fácil acesso, 
devendo ser transmitidas aos TITULARES, ainda, informações sobre a realização do 
tratamento e a indicação de quem são os respectivos agentes de tratamento.

Segurança: Os agentes de tratamento devem ter um nível de segurança adequado 
para armazenar os dados, pois são os responsáveis pela utilização de medidas técnicas e 
administrativas capazes de proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão dos 
dados.

Prevenção: Os agentes de tratamentos devem adotar medidas de segurança para 
prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais, ou seja, devem 
agir de forma preventiva para mitigar possíveis riscos ou incidentes, conforme orientação do 
controlador.

Não-discriminação: Os dados pessoais, sejam eles considerados os comuns ou os 
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sensíveis, não podem, em hipótese alguma, serem usados pelos agentes de tratamento para 
discriminar ou promover abusos aos seus TITULARES, nem tampouco podem ser tratados 
de forma ilícita ou abusiva ao que deles se espera.

Responsabilização e prestação de contas: Demonstração, pelos agentes de 
tratamento, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o 
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas 
medidas, demonstradas no relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), 
conforme artigo 5º, XVII da LGPD.

3 - COLETA DE DADOS E TRATAMENTO DE DADOS

A CONTROLADORA informa que realiza o tratamento de dados pessoais para fins de 
identificação, contato, faturamento, registros acadêmicos e de monitoramento do tráfego e 
navegação nas páginas de internet, dentre os quais estão incluídos dados pessoais sensíveis, 
na forma indicada nesta Política, sendo assegurado a proteção e confidencialidade da 
informação na forma da lei.

Além disso, o TITULAR está ciente de que fornece informação de forma consciente e 
voluntária por meio de formulários de cadastro, contratos de prestação de serviços ou por 
meio dos sites operados pela CONTROLADORA, as quais serão utilizadas de acordo com 
os fundamentos legais, conforme previsão do art. 7º e 11, ambos da LGPD, respectivamente 
referente aos dados pessoais comuns e aos dados pessoais sensíveis. 

Quando o TITULAR realiza o cadastro e/ou preenche formulários oferecidos pela 
CONTROLADORA, inclusive nos sites por ela operados, determinados dados pessoais 
solicitados serão mantidos em sigilo e serão utilizadas apenas para os propósitos definidos 
nesta Política de Privacidade.

Assim sendo, para fins de facilitação do entendimento desta Política, alguns dados podem 
ser agrupados de forma a destacar a finalidade e necessidade de sua coleta e tratamento 
pela CONTROLADORA, tais como:

Dados básicos de 
identificação Nome completo, foto, cédula de identidade (RG) e CPF

Dados completos 
de identificação

Incluir aos dados básicos: data e local de nascimento, nome do pai, 
nome da mãe, sexo, título de eleitor e reservista

Dados de contato Endereço residencial, e-mail, telefone fixo e celular

Dados bancários e 
de faturamento

Nome completo, CPF, endereço completo, dados bancários para débito 
automático, números de cartão de crédito e/ ou débito, identificação da 
agência bancária, número de conta corrente/poupança

Dados acadêmicos Histórico escolar, disciplinas matriculadas, notas, faltas e demais 
informações similares referentes à vida acadêmica
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Dados de tráfego e 
localização

Dados de tráfego, localização GPS, logs e pontos de acesso, 
informações de conexão Wi-Fi ou por dados móveis (GSM), IP 
(Internet Protocol), cookies necessários e de funcionalidade, histórico 
de navegação, medição de acesso 

Dados profissionais Profissão, remuneração, número da CTPS e PIS/PASEP

Dados familiares Estado civil, dados de identificação básica de dependentes e/ou do 
cônjuge, quantidade e idade dos filhos

Em relação aos alunos, os dados coletados são armazenados pela Secretaria Acadêmica 
da FTSA para o atendimento às seguintes finalidades:

Dados coletados Finalidade de uso/ 
tratamento de dados Base Legal Consentimento

Nome completo, data 
e local de nascimento, 

nacionalidade, cédula de 
identidade (RG), órgão 

emissor e UF. 

Para fins de posterior 
expedição e registro 
do diploma, ao final 

da conclusão do 
curso realizado pelo 

TITULAR.

Obrigação legal 
ou regulamentar 

– Portaria MEC nº 
1.095/18.

Dispensado.

Nome completo, 
CPF, data e local de 
nascimento, sexo, 

nome da mãe, cor/raça, 
nacionalidade, se é 

portador de deficiência, 
tipo de escola em que 

concluiu o Ensino Médio 
e ID Estudantil.

No caso de aluno 
estrangeiro, será 

coletado o país de 
origem e RNE.

Para fins de posterior 
informação ao MEC/
INEP, por ocasião do 
CENSO da Educação 

Superior.

Obrigação legal 
ou regulamentar 

– Decreto nº 
6.425/08 e Portaria 
MEC nº 794/13 – e 
o consentimento 
para os dados 

pessoais sensíveis.

Requerido em 
relação aos dados 
pessoais sensíveis.
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Endereço completo, 
telefone fixo, telefone 

celular e e-mail.

(i) Para fins de 
estabelecimento 

de contato entre a 
CONTROLADORA 

e o TITULAR, 
mediante o envio 
de informações 

referentes ao curso 
que o TITULAR 

estiver matriculado.

(ii) Para que o 
TITULAR possa 

receber conteúdos 
de publicidade e 
marketing sobre 

eventos, promoções 
e notícias relevantes 

relacionadas à 
CONTROLADORA.

(i) Legítimo 
Interesse.

(ii) Consentimento.

Dispensado no 
primeiro caso e 

necessário para o 
segundo.

Dados de tráfego, 
localização GPS, logs 
e pontos de acesso, 

informações de conexão 
Wi-Fi ou por dados 

móveis (GSM),

IP (Internet Protocol), 
cookies necessários 
e de funcionalidade, 

histórico de navegação, 
medição de acesso ao 

site.

Para fins de 
monitoramento do 
acesso e tempo 
de permanência 
do TITULAR nas 

atividades realizadas 
por meio do sistema 

de educação à 
distância.

Legítimo interesse. Dispensado.

Nome completo, CPF, 
endereço completo, 
telefone e e-mail. 

Para fins de emissão 
e registro de boletos 

bancários e cobrança.

Obrigação legal 
ou regulamentar – 
Circulares Bacen 

n°s 3.461/09, 
3.598/12 e 

3.656/13 – e 
Legítimo interesse.

Dispensado.

Em relação aos colaboradores, os dados coletados são armazenados pela Diretoria 
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Administrativa da ACESA para o atendimento às seguintes finalidades:

Dados coletados Finalidade de uso/ 
tratamento de dados Base Legal Consentimento

Nome completo, data 
e local de nascimento, 
nacionalidade, cédula 
de identidade (RG), 
órgão emissor e UF, 

CPF, CNH, certificado 
de reservista, certidão 

de nascimento ou 
casamento, histórico 
escolar e diploma. 

Para fins 
de posterior 

comunicação com os 
órgãos competentes, 

bem como para 
informação aos 

sistemas CAGED, 
RAIS e SEFIP, assim 

como o e-Social e 
compartilhamento 
com o INSS e a 
Receita Federal.

Obrigação legal 
ou regulamentar 
– Decreto-Lei nº 
5.452/43, Lei nº 

4.923/65, Decreto nº 
76.900/75, Instrução 
Normativa da Receita 
Federal nº 1.922/2020. 

Dispensado.

Certidão de 
nascimento dos 

filhos menores de 14 
anos, informações 

sobre vacinação dos 
filhos menores de 7 
anos, informações 

acadêmicas sobre os 
filhos menores de 14 

anos.

Para fins 
de posterior 

comunicação e 
compartilhamento 

com os órgãos 
competentes, 

como o INSS, para 
recebimentos de 

benefícios previstos 
em lei.

Obrigação legal 
ou regulamentar e 

consentimento.
Requerido.

Em relação aos apoiadores, fornecedores, parceiros e visitantes em geral, os dados 
coletados são armazenados pela Diretoria Administrativa da ACESA para o atendimento às 
seguintes finalidades:

Dados coletados Finalidade de uso/ 
tratamento de dados Base Legal Consentimento

Nome completo, 
cédula de identidade 

(RG) ou CPF. 

Para fins de 
identificação do 

visitante que 
frequenta o câmpus.

Legítimo interesse Dispensado.
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A CONTROLADORA se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas aptas a 
proteger os dados pessoais dos TITULARES de serem acessados por pessoas não autorizadas 
e de situações de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados.

Para a garantia da segurança, serão adotadas soluções que levem em consideração: as 
técnicas adequadas; os custos de aplicação; a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades 
do tratamento; e os riscos para os direitos e liberdades do TITULAR.

A CONTROLADORA utiliza certificado SSL (Secure Socket Layer) que garante que os 
dados pessoais se transmitam de forma segura e confidencial, de maneira que a transmissão 
dos dados entre o servidor e o TITULAR, e em retroalimentação, ocorra de maneira totalmente 
cifrada ou encriptada.

No entanto, a CONTROLADORA se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de 
terceiro, como em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do TITULAR, 
como no caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiro. Todavia, a CONTROLADORA 
se compromete, ainda, a comunicar o TITULAR em prazo adequado caso ocorra algum tipo 
de violação da segurança de seus dados pessoais que possa lhe causar um alto risco para 
seus direitos e liberdades pessoais.

Para fins de interpretação desta Política, o incidente de dados pessoais que exija a 
comunicação ao TITULAR será a violação de segurança que provoque, de modo acidental ou 
ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados a dados 
pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

Por fim, a CONTROLADORA se compromete a tratar os dados pessoais do TITULAR 
com confidencialidade, dentro dos limites legais.

4 - ARMAZENAMENTO DE DADOS E TRANFERÊNCIA INTERNACIONAL

A CONTROLADORA armazenará as informações coletadas nos seguintes servidores:

server1

sites

Este servidor está em cloud computing e hospeda todos os sites 
e o sistema de EAD (Moodle) da FTSA. É um servidor Linux de alta 
performance.
a. Responsável pelos sites da ACESA FTSA
b. Controle e propagação do DNS (que faz os sites, e-mails e sistemas 
funcionarem na internet) em comunicação direta com o Registro.BR e 
os sistemas de registro internacionais (ICANN).
c. Segurança – Firewall e ModSecurity – Implementamos um nível duplo 
de segurança de dados, a partir de um firewall (CSF Linux Security) e 
também de um módulo de permissão de gravação em arquivos e acesso 
a scripts chamado ModSecurity. Isso promove um nível 10 vezes maior 
de segurança de nossos dados que estão em todos os sites e sistemas 
armazenados no servidor.
d. Backups – são feitos diariamente em dois níveis: 1) backup de cada 
site/sistema em outro HD no próprio servidor e 2) backup de cada site 
de forma individualizada. Além destes dois backups, o sistema de EAD 
(Moodle) conta com um backup interno de cada disciplina ativa no 
sistema.
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server2

sistemas

Este é um servidor local (máquina física) que serve para hospedar e 
manter três principais sistemas: o 1) CA (Controle Acadêmico, Portal) 
que contempla as inscrições dos nossos cursos, o 2) SAGRES (Sistema 
de Controle Acadêmico, Acervo da Biblioteca, Portal de Alunos/Tutores 
e Docentes e o Financeiro que está terminando sua implementação) e o 
3) ADMTR que é um sistema de controle financeiro, emissão de boletos, 
relatórios gerenciais etc. É um servidor Windows antigo.

a. Há três servidores virtuais instalados aqui, um para cada serviço que 
temos:

i. A máquina física (ACESA0001) contempla o banco de dados (MSSQL)

ii. ACESA0005 – é o servidor virtual onde está a aplicação SAGRES

iii. ACESA0003 – é o servidor virtual onde está a aplicação PORTAL/CA

iv. ACESA0002 – é o servidor virtual onde está o Active Directory da 
Microsoft que faz o controle de acesso, contas, compartilhamento e 
segurança.

b. O backup desta máquina (física) e das virtuais é feito localmente (um 
script que gera o bakcup é executado diariamente) numa cópia física na 
própria máquina, outra cópia em um HD externo e uma terceira cópia é 
enviado para nossa conta no DROPBOX/ONEDRIVE.

server3

local

Este servidor está em cloud computing e hospedará todos os sistemas 
que hoje estão no ACESSA0001 (a migração está em andamento). É 
um servidor Windows de alta performance.

A CONTROLADORA informa a existência de transferência internacional de dados dos 
titulares que estiverem armazenados nos servidores em cloud computing, conforme acima 
destacado, vez que são de propriedade da empresa OC1-HostForWeb, LLC, localizado em 
14 Wall Street, Suite 2036, New York, NY, USA, 10005, 833-201-8322, conforme contrato 
celebrado entre a CONTROLADORA e a referida OPERADORA. 

A CONTROLADORA informa que, além da situação acima mencionada, nas demais 
hipóteses em que for autorizada a tratar dados pessoais independentemente do consentimento 
do TITULAR, poderá transferir dados pessoais para outros países desde que, alternativamente:

i. O país seja classificado como tendo um nível adequado de proteção de dados atribuído 
pela ANPD ou a transferência seja autorizada pela ANPD;

ii. Enquanto não houver lista de países de nível adequado divulgada pela ANPD, o país 
seja classificado pela Comissão Europeia, por meio de uma decisão de adequação, como 
país de nível adequado aos critérios da GDPR;

iii. O agente de tratamento de dados pessoais internacional ofereça à CONTROLADORA 
pelo menos uma das salvaguardas abaixo:
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a. Códigos de Conduta regularmente emitidos ou binding corporate rules aprovados pela 
Comissão Europeia;

b. Cláusulas Contratuais Padrão emitidas pela ANPD ou pela Comissão Europeia;

c. Selos e Certificados de conformidade ou adequação à proteção de dados 
pessoais concedidos por entidades reconhecidas pela ANPD ou pela Comissão Europeia.

iv. Obtenha consentimento explícito e destacado dos TITULARES de dados pessoais para 
realização de operações de transferência internacional de dados pessoais, com informação 
prévia sobre o caráter internacional da operação e destacando quando o país não tiver 
nível adequado de proteção de dados reconhecido ou que não houverem salvaguardas da 
conformidade do agente de tratamento, conforme o caso.

Os Dados Pessoais podem estar em qualquer mídia ou formato, inclusive registros 
eletrônicos ou computadorizados, bem como em arquivos baseados em papel, no entanto, 
não incluem telefone comercial, número de celular comercial, endereço comercial, e-mail 
comercial, caso sejam objeto de coleta pela CONTROLADORA.

A CONTROLADORA utiliza os meios razoáveis de mercado e legalmente requeridos para 
preservar a privacidade dos dados coletados. Desta forma, adota por exemplo as seguintes 
precauções:

i. Quando necessário a CONTROLADORA utiliza os métodos padrão e de mercado para 
criptografar e anonimizar os dados coletados;

ii. A CONTROLADORA possui proteção contra acesso não autorizado a seus sistemas;

iii. A CONTROLADORA somente autoriza o acesso de pessoas previamente estabelecidas 
ao local onde são armazenadas as informações coletadas;

iv. Aqueles que entram em contato com as informações se comprometem a manter 
sigilo absoluto. A quebra do sigilo acarretará responsabilidade civil e o responsável será 
responsabilizado nos moldes da legislação brasileira; e,

v. A CONTROLADORA adota os melhores esforços, no sentido de preservar a 
privacidade dos dados dos TITULARES. Entretanto, nenhum site é totalmente seguro e a 
CONTROLADORA não pode garantir integralmente que todas as informações que trafegam 
nas páginas não sejam alvo de acessos não autorizados perpetrados por meio de métodos 
desenvolvidos para obter informações de forma indevida, embora adote medidas de segurança 
da informação para protege-las. 

Por esse motivo, nós incentivamos os TITULARES a tomarem as medidas apropriadas 
para se protegerem, como, por exemplo, mantendo confidenciais todos os nomes de titular e 
senhas criados para acesso aos sistemas e aplicativos gerenciados pela CONTROLADORA.

5 - COMPARTILHAMENTO DE DADOS

A CONTROLADORA poderá compartilhar os dados pessoais coletados dos TITULARES 
e de terceiros nas seguintes situações e nos limites autorizados pela lei: 

Para propósitos administrativos como: pesquisa, planejamento, desenvolvimento de 

DocuSign Envelope ID: 02F320B4-389E-4D3A-B99B-07583298CEAA



13

serviços, segurança e gerenciamento de risco, mantendo os dados anonimizados sempre 
que possível;

Para fins de entrega do serviço contrato com a CONTROLADORA;

Quando necessário para cumprir uma obrigação legal, determinação de autoridade 
competente ou decisão judicial. 

Além das hipóteses acima previstas, apenas os dados básicos de identificação dos alunos 
matriculados no Workshop Internacional realizado pelo Instituto da Família, órgão de ensino, 
extensão e pesquisa da FTSA, na área de terapia de casais, família e relacionamentos, são 
objeto de compartilhamento com a Agência Degrau Comunicação, para fins de preparação do 
material de identificação do evento.

6 - HIPÓTESES LEGAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Em alguns casos a CONTROLADORA poderá divulgar os Dados Pessoais coletados 
com o objetivo de cumprir a legislação aplicável ou por meio de ordem ou intimação judicial 
ou administrativa. 

A divulgação legal poderá ser feita para: 

i. Cumprir com legislação; 

ii. Investigar, impedir ou tomar medidas relacionadas a cooperação com órgãos públicos 
ou para proteger a segurança nacional;

iii. Execução de contratos;

iv. Investigação e defesa de alegações de terceiros; 

v. Proteção da segurança ou integridade dos serviços;

7 - RETENÇÃO DE DADOS
A CONTROLADORA irá reter informações dos Titulares de dados somente pelo período 

da finalidade para as quais aquelas informações foram tratadas, incluindo a segurança 
do processamento, com obrigações jurídicas e regulamentares (por exemplo, auditoria, 
contabilidade e termos de retenção estatutária), litígios quanto ao processamento, e para o 
estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais.

O titular de dados poderá solicitar a exclusão dos dados por meio de solicitação direta 
com o Encarregado de Proteção de Dados, Sr. Rafael Spósito, pelo endereço de e-mail 
lgpd@ftsa.edu.br, por meio do telefone 43 3371-0200 ou ainda entregando de forma física no 
endereço indicado no preâmbulo.

A exclusão de dados será atendida pela CONTROLADORA, desde que vencido o prazo 
previsto na Política de Retenção de Dados, oportunidade em que o TITULAR será devidamente 
informado quanto ao tempo restante para atingimento do prazo e, uma vez que o prazo for 
completado, o TITULAR será comunicado pela CONTROLADORA da exclusão dos dados.
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8 - DIREITOS DO TITULAR

Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais, a CONTROLADORA respeita e garante ao TITULAR, a possibilidade de 
apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos:

i) a confirmação da existência de tratamento;

ii) o acesso aos dados;

iii) a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade;

v) a portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 
requisição expressa pelo TITULAR;

vi) a eliminação dos dados tratados com consentimento do TITULAR;

vii) a obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a 
CONTROLADORA compartilhou seus dados;

viii) a informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como 
de ser informado sobre as consequências, em caso de negativa;

ix) a revogação do consentimento;

x) receber informações detalhadas sobre as operações de tratamento realizada com os 
seus dados;

xi) manifestar oposição ao tratamento que seja realizado em desconformidade com esta 
Política ou com a LGPD; e,

xii) solicitar à CONTROLADORA informações sobre os critérios e procedimentos 
adotados para tomada de decisões com base em tratamentos automatizados, mediante a 
utilização de inteligência artificial.

Para o atendimento da solicitação encaminhada pelo TITULAR, a CONTROLADORA 
poderá requerer do TITULAR a comprovação da sua identificação, mediante a adoção do 
protocolo de autenticação por dois fatores ou pelo envio de foto selfie com documento de 
identificação de forma legível em mãos. Além disso, no caso de requisição encaminhada por 
procurador, poderá ser exigido o envio da documentação comprobatória de identificação do 
TITULAR.

A CONTROLADORA se coloca à disposição para cumprimento dos direitos dos titulares 
de dados por meio solicitação do titular a ser enviada ao Encarregado de Proteção de Dados, 
Sr. Rafael Spósito, pelo endereço de e-mail lgpd@ftsa.edu.br, por meio do telefone 43 3371-
0200 ou ainda entregando de forma física no endereço indicado no preâmbulo.

O TITULAR fica ciente de que a exclusão das informações essenciais para gestão de 
sua conta junto à CONTROLADORA implicará no término de seu cadastro, com consequente 
cancelamento dos serviços então prestados.

A CONTROLADORA empreenderá todos os esforços para atender tais pedidos no 
menor espaço de tempo possível, respeitando-se o prazo máximo de 15 dias, os quais serão 
contados da data do recebimento da solicitação. 
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9 - REVISÕES DA POLÍTICA

Caso a CONTROLADORA modifique a presente política, tais alterações serão publicadas 
de forma visível no site da CONTROLADORA, bem como sempre que possível será informado 
para o TITULAR de dados.

10 - COOKIES
Os cookies são pequenos arquivos ou informações que podem ser armazenadas em 

seus dispositivos, quando você visita as páginas da CONTROLADORA na rede mundial de 
computadores. Geralmente, um cookie contém o nome do site que o originou, seu tempo de 
vida e um valor, que é gerado aleatoriamente.

A CONTROLADORA utiliza cookies para facilitar o uso e melhor adaptar as páginas aos 
seus interesses e necessidades, bem como para compilarmos informações sobre a utilização 
de nossos sites e serviços, auxiliando a melhorar suas estruturas e seus conteúdos. Os cookies 
também podem ser utilizados para acelerar suas atividades e experiências futuras nas Páginas.

Tipos de 
cookies O que eles fazem? 

Necessários

Esses cookies nos ajudam a entender como os visitantes interagem com 
as Páginas da CONTROLADORA, fornecendo informações sobre as áreas 
visitadas, o tempo de visita ao site e quaisquer problemas encontrados, como 
mensagens de erro.

Funcionais
Esses cookies permitem que as Páginas da CONTROLADORA se lembrem 
de suas escolhas, para proporcionar uma experiência personalizada ao 
TITULAR.

Marketing

Esses cookies são utilizados para fornecer mais conteúdo relevante e do 
interesse dos TITULARES. Podem ser utilizados para apresentar publicidade 
mais direcionada ao titular. Também, permitem a medição da eficácia de uma 
campanha publicitária da CONTROLADORA. Ainda, esses cookies podem 
ser utilizados para indicar às Páginas da CONTROLADORA os sites que o 
TITULAR visitou.

Terceiros
Esses cookies são criados por outros sites, os quais possuem uma parte 
do conteúdo, como anúncios ou imagens, que o TITULAR poderá ver em 
alguma página da CONTROLADORA ou por algum link que vier a acessar.

Ao acessar as páginas da CONTROLADORA, o TITULAR poderá consentir para a 
utilização de cookies, realizando o gerenciamento, sendo comunicado pela CONTROLADORA 
que o seu dispositivo armazenará um cookie para lembrar das suas opções na próxima 
sessão, podendo, a qualquer momento, revogar seu consentimento quanto aos cookies 
funcionais, de marketing e de terceiros, pelo que deverá apagar os cookies das páginas da 
CONTROLADORA utilizando as configurações de seu navegador de preferência. 
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Para mais informações sobre como proceder em relação à gestão dos cookies nos 
navegadores:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-
internetexplorer-delete-manage-cookies

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-queos-
sites-usam

- Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.
Platform%3DDesktop& hl=pt-BR

- Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac

Por fim, lembramos que, caso o TITULAR não aceite fornecer o seu consentimento para 
a instalação de alguns cookies das páginas da CONTROLADORA, certos serviços poderão 
não funcionar de maneira ideal.

11 - CONTATO
A CONTROLADORA se coloca à disposição para solução de quaisquer dúvidas ou 

solicitações dos titulares de dados, por meio do Encarregado de Proteção de Dados, Sr. 
Rafael Spósito, pelo endereço de e-mail lgpd@ftsa.edu.br, por meio do telefone 43 3371-0200 
ou ainda entregando de forma física no endereço indicado no preâmbulo.

12 - FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO
Esta Política será regida, interpretada e executada de acordo com as Leis da República 

Federativa do Brasil, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados e suas alterações 
posteriores, independentemente das leis de outros estados ou países, sendo competente o 
foro de domicílio do TITULAR para dirimir qualquer dúvida decorrente deste documento.

Elaboração: Adalberto Fraga Veríssimo Junior, em 29.10.2020.

Revisão: Comitê Gestor de Proteção de Dados, em 30.10.2020.

Aprovação: Diretoria Geral da ACESA, em

Diretoria Acadêmica da FTSA, em

ANTONIO CARLOS BARRO
Dir. Executivo

FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
Dir. Acadêmico
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