Política de Privacidade
A Política de Privacidade dos sites, aplicações web e mobile da
Rede La Salle foi atualizada com base na Lei Geral de Proteção de Dados Lei nº 13.709/2018, mantendo ela a finalidade de regulamentar as regras
sobre obtenção, uso e armazenamento dos dados e informações coletadas
dos Visitantes e Usuários dos sites e demais plataformas tecnológicas, bem
como dos registros de suas atividades.
Esta atualização estabelece, sobretudo, em que momento e para
qual finalidade os Dados Pessoais dos Usuários são coletados, utilizados,
compartilhados, armazenados e as medidas que são adotadas para
proteger a segurança de tais dados. Também serve para informar sobre os
direitos dos titulares dos dados e as escolhas que podem ser feitas no que
diz respeito aos Dados Pessoais.
I.

PRIVACIDADE
A Rede La Salle prima pela segurança dos dados e das informações

pessoais de seus Usuários/Visitantes, não fornecendo nenhuma informação
pessoal sem a prévia autorização do usuário, salvo nos casos previstos na
Legislação ou por determinação judicial.
Informa, ainda, que não compartilha os Dados Pessoais com
terceiros, com exceção dos casos previstos na Legislação Pátria ou
Internacional, bem como para fornecer ao Usuário os produtos e serviços
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previamente solicitados, quando terá obtido, previamente, a sua
autorização.
O Usuário se declara ciente de que os dados fornecidos e coletados
poderão ser compartilhados com parceiros, nas seguintes situações: (i) se
necessário às atividades comerciais e aos serviços prestados pela Rede La
Salle; (ii) para fins estatísticos e para a prestação dos serviços relacionados
às funcionalidades disponibilizadas pelas plataformas tecnológicas; (iii)
para proteger os interesses da Rede La Salle, em qualquer conflito,
incluindo demandas judiciais; (iv) no caso de transações e alterações
societárias envolvendo a Rede La Salle, hipótese em que a transferência de
informações será necessária para a continuidade dos serviços e entrega de
produtos; ou (v) mediante ordem judicial ou por requerimento de
autoridades administrativas que detenham competência legal para sua
requisição.
II.

DO ARMAZENAMENTO DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
A Rede La Salle informa a todos que utiliza formulários e cookies

para facilitar a identificação dos Usuários, incluindo Dados Pessoais, os
quais são utilizados quando do acesso às nossas páginas e sites.
Para os fins desta Política de Privacidade, “Dados Pessoais”
significa qualquer informação relacionada à uma pessoa natural
identificada ou identificável.
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Os cookies, por sua vez, são arquivos de textos gravados no
computador do Visitante, que tem por finalidade ajudar a reconhecê-lo
quando de uma nova visita ao nosso site.
Todos os dados e informações coletadas dos Visitantes serão
incorporados ao banco de dados do Portal, ficando armazenados em
ambiente seguro, e somente serão acessados por pessoas devidamente
autorizadas pela Instituição, sendo adotados todos os esforços razoáveis de
mercado para garantir a segurança desses sistemas na guarda de tais
informações, entre eles as diretrizes sobre padrões de segurança
estabelecidas no art. 13 do Decreto n° 8.771/2016.
Dentre as informações coletadas dos Usuários de nossos sites e
plataformas estão:
a. Aquelas fornecidas espontaneamente, tais como: i) nome
completo; ii) data de nascimento; iii) número e imagem da
Carteira de Identidade (RG); iv) número e imagem do
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); v) número e imagem da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH); vi) número e imagem
do Título de Eleitor; vii) fotografia 3x4; viii) estado civil; ix)
certidão de Nascimento ou Casamento; x) endereço
completo; xi) certificado militar – reservista; xii) números de
telefone, WhatsApp e endereços de e-mail; e xiv) dados
bancários;
b. Informações sobre plataformas e aplicações de Internet,
navegador utilizado e endereço de protocolo de IP;
c. Data e hora do acesso;
d. Localização do usuário;
3

e. Informações fornecidas por sites, ferramentas ou
plataformas externas disponibilizadas por terceiros, entre
outras;
f. Informações fornecidas por cookies de navegação Google
Tag Manager e Facebook Pixel Code.
III.

DO USO/TRATAMENTO DOS DADOS E INFORMAÇÕES E DE SEU
COMPARTILHAMENTO
Os dados e as informações coletadas são usados no intuito de

manter registrados os perfis de acessos, o que permite conhecer o público
que visita nossas páginas, viabilizando uma melhor interação com nosso
cliente, bem como uma melhor experiência de navegação, além de permitir
que seja apresentada uma publicidade mais relevante com o perfil pessoal
de cada Usuário.
Eventuais dados compartilhados com empresas parceiras se
restringem a informações genéricas e agregadas, não se tratando de Dados
Pessoais, visando um melhor mapeamento dos clientes. Nunca são
fornecidos, nome, e-mail ou qualquer outro dado que possa identificar
pessoalmente o usuário.
As informações coletadas por meio do preenchimento de formulários
de forma voluntária pelos Visitantes poderão ser utilizadas para fins
comerciais, de divulgação de produtos e serviços próprios e de parceiros,
assim como para fins estatísticos e para aperfeiçoar a experiência de
navegação do Usuário, sendo presumido que, ao preencher tais
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formulários, o Usuário manifesta seu consentimento livre, expresso e
informado.
Nada obstante ao acima exposto, o Usuário autoriza a Rede La Salle
a compartilhar, interna ou externamente, os Dados Pessoais do Usuário
com todas as Unidades da Rede La Salle e seus parceiros, inclusive os dados
de contato (e-mail e telefone) para comunicação entre as partes, a fim de
dar o correto andamento à prestação dos serviços entre as partes, bem
como para a realização de divulgação institucional, tudo com fins exclusivo
de tratamento de dados, e objetivando à prestação dos serviços
estabelecidos entre as partes, sempre que necessário, observados os
princípios e as garantias estabelecidas pela Lei n º 13.709/2018 (LGPD).
IV.

DA SEGURANÇA DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
A Rede La Salle se responsabiliza pela manutenção de medidas de

segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os Dados Pessoais
de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilícito.
Em atendimento ao disposto no art. 48, da Lei nº 13.709/2018
(LGPD), a Instituição se compromete a diligenciar na comunicação ao
Usuário e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência
de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos
Usuários.
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Ademais, a Rede La Salle se compromete, constantemente, a
melhorar os níveis de segurança da informação e de proteção de dados que
estejam sob a sua guarda, evitando a perda, mau uso, alteração, acesso não
autorizado ou subtração indevida dos Dados Pessoais de seus Usuários.
Contudo, tendo conhecimento que nenhum sistema de segurança
é absolutamente seguro, a Instituição se exime de quaisquer
responsabilidades por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de
falhas, vírus ou invasões do banco de dados do Portal, salvo nos casos de
dolo ou culpa devidamente comprovados.
V. DO TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS
A Rede La Salle poderá manter e tratar os dados, incluindo os
Dados Pessoais, do Usuário durante todo o período em que os mesmos
forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste documento. Os
dados armazenados, sem possibilidade de associação e/ou identificação do
Usuário, poderão ser mantidos por período indefinido.
O Usuário poderá a qualquer momento impedir o uso das
tecnologias para coleta automática de dados e/ou requerer a exclusão dos
dados coletados.
Entretanto,

embora

seja

garantido

o

atendimento

e

empreendimento dos melhores esforços para se proceder com eventual
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pedido no menor tempo possível, ressalta-se que tal impedimento e/ou
exclusão acarretará o não funcionamento de algumas das funcionalidades
oferecidas ou a própria a exclusão do cadastro do Usuário, o que impedirá
a aquisição de novos produtos por meio deste.
Ressalta-se, ainda, mesmo em caso de requisição de exclusão, a
Rede La Salle respeitará o prazo de armazenamento mínimo de
informações determinado pela legislação brasileira.
VI. DISPOSIÇÕES GERAIS
A utilização dos aplicativos e o acesso aos portais e sites da Rede
La Salle, implica no aceite, por parte dos Usuários, das condições e termos
desta política, razão pela qual, ao aceitar os presentes termos, o Usuário
manifesta seu consentimento livre, expresso e informado com relação aos
mecanismos de guarda, armazenamento, compartilhamento e tratamento
das informações coletadas pela Instituição quando do cadastro, acesso e
utilização de suas plataformas tecnológica.
A Rede La Salle se reserva ao direito de alterar, a qualquer
momento, os termos desta Política de Privacidade, sem nunca reduzir seus
efeitos. As eventuais alterações serão publicadas no site oficial da
Instituição.
Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de
responsabilidades das partes, na forma da Legislação Brasileira.
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Ademais, se qualquer parte deste documento for considerada
inválida ou inexequível, tal trecho deve ser interpretado de forma
consistente com a lei aplicável, para refletir, na medida do possível, a
intenção original das partes, sendo que as demais disposições
permanecerão em pleno vigor e efeito.
Ainda, eventual tolerância em exigir quaisquer direitos ou
disposições dos presentes documento não constituirá renúncia, podendo
tal direito ser exercido regularmente dentro dos prazos legais.
Esta Política de Privacidade será regida, interpretada e executada
de

acordo

com

as

leis

da

República

Federativa

do

Brasil,

independentemente dos conflitos dessas leis com leis de outros Estados ou
Países, sendo competente o Foro do local de residência do Usuário, no
Brasil, para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento. O
Usuário consente, expressamente, com a competência desse juízo, e
renúncia, neste ato, à competência de qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Última atualização: 18/09/2020
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