POLÍTICA DE COOKIES

1. OBJETIVO
Estabelecer a transparência e as diretrizes que assegurem e reforcem o compromisso da Uniasselvi com o
cumprimento das legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis e informar aos usuários sobre como
ocorrem os tratamentos das suas informações e dados pessoais, por meio de cookies, quando da sua mera visita
e/ou acesso e utilização do website da Uniasselvi
2. APLICABILIDADE
Aplica-se a todos os colaboradores, diretores e conselheiros das Instituições de Ensino Superior e Sociedades
da Uniasselvi, por ora denominadas “Companhia”. Aplicável aos alunos, terceiros, prestadores de serviços e
outros públicos que, em decorrência de seu relacionamento com a companhia, tenham acesso aos sistemas de
informação e website.
3. DOCUMENTOS AUXILIARES
PO 0021 - Política de Segurança da Informação
ISO 27001 e ISO 27002, referentes à Segurança da Informação
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018)
4. DEFINIÇÕES
Anonimização: Utilização de meios técnicos, razoáveis e disponíveis no momento do tratamento de dados
pessoais, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.
O dado anonimizado não é considerado dado pessoal para os fins da LGPD.
Cookies: Cookies são, na terminologia da informática, pequenos arquivos de computador ou pacote de dados
enviados por um site de internet para o navegador do cliente usuário para “memorizar” algumas informações
relativas àquela navegação.
Dados Pessoais: Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Também são
considerados dados pessoais aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada
pessoa natural.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (“LGPD”): Diploma normativo (Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de 2018) que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em meios digitais ou físicos realizados por pessoa
natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, tendo como objetivo defender os titulares de
dados pessoais e ao mesmo tempo permitir o uso dos dados para finalidades diversas, equilibrando interesses
e harmonizando a proteção humana com o desenvolvimento tecnológico e econômico.
Titular de dados pessoais (“TITULAR”): Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de
tratamento. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (“TRATAMENTO”): Toda operação realizada com dados
pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
Usuários do portal eletrônico e internautas: Para fins desta Política, são os visitantes eventuais do portal
eletrônico ou website da Uniasselvi, a exemplo de interessados, alunos, funcionários, empregados,
colaboradores, estagiários, professores ou qualquer outro usuário.
5. COOKIES
Durante sua visita em nosso site, a Uniasselvi pode recolher, com o seu consentimento, através de cookies
informações sobre você. O que é um “cookie”? Um cookie é um dado que o website solicita ao seu navegador
para armazenar no seu computador ou dispositivo móvel. O cookie permite que o website “lembre” suas ações
ou preferências ao longo do tempo, tornando sua experiência conosco ainda melhor.
Lembrando que você pode escolher não aceitar os cookies em suas configurações de navegador, nas
preferências de cookies. Alertamos que, nesse caso, a funcionalidade dos serviços oferecidos em nosso website
poderá ser afetada.
A Uniasselvi utiliza cookies para permitir um melhor funcionamento técnico do seu website, para lembrar
determinadas preferências de navegação estabelecidas pelo usuário, oferecer produtos e serviços relevantes
aos seus usuários, identificar o tráfego no website, entre outras finalidades.
Quando o internauta acessa o website e fornece informações cadastrais e/ou pessoais, ele está autorizando
a Uniasselvi a utilizar seus dados em conformidade com esta Política. Assim como a utilização, proteção e
destinação das informações encontram-se descritas a seguir.

Caso você não concorde com os termos deste instrumento, não prossiga e principalmente NÃO FORNEÇA as
informações que lhes forem solicitadas ou ainda requeira a qualquer momento, a retirada e não uso dos seus
dados.
Todas as informações solicitadas no nosso website e fornecidas pelo internauta serão tratadas como
confidenciais e poderão ser utilizadas e difundidas livre e exclusivamente pela Uniasselvi e outras empresas do
mesmo grupo econômico, respeitando as disposições legais aplicáveis, com o objetivo principal de melhor
adequar os nossos produtos e serviços ao perfil de nossos usuários.
Para proteção contra invasões, hackers, crackers e outros, a Uniasselvi mantém sistemas de segurança,
seguindo os melhores padrões de mercado e estará constantemente verificando o nível de segurança destes.
A Uniasselvi esclarece que suas informações poderão ser utilizadas para cumprimento de obrigações legais ou
regulatórias, quando solicitadas pela administração pública ou por procedimento judicial/legal.
6. TIPOS DE COOKIES COLETADOS
ESSENCIAIS: Alguns cookies são essenciais para acessar a áreas específicas do site. Permitem a navegação no
site e a utilização das suas aplicações, tal como acessar áreas seguras através de login. Sem estes cookies, os
serviços que o exigem não podem ser prestados.
PREFERÊNCIAS: Permitem a manutenção de informações que alteram o modo de comportamento ou exibição
do site, incluindo idioma, região e outros.
ANALÍTICOS: Permitem que proprietários de sites e aplicativos entendam e analisem como os visitantes utilizam
e interagem com seus websites, produtos e serviços, por meio da coleta de informações e estatísticas, bem
como de uso de relatórios de website. Esta informação é anônima, portanto, não pode ser usada para identificálo e não contém dados pessoais, tais como nome, ou endereço de e-mail.
PUBLICIDADE: Utilizados para direcionar a publicidade aos interesses do usuário, melhorando sua experiência
e buscando conferir maior efetividade para anunciantes.
7. INFORMAÇÕES COLETADAS
Coletamos apenas as informações fornecidas por você em nossa landing page.

Você pode exercer de seus direitos como titular solicitando alguma informação de dados em nosso website e
outros meios como e-mails enviados por meio do website, ou seja, além das mensagens enviadas, informações
cadastrais como nome, e-mail, produto de preferência, telefone para contato, CPF, preenchidos por você. As
informações são recolhidas para responder as suas dúvidas/informações/reclamações/sugestões e
necessidades, envio de newsletter da Uniasselvi programa de relacionamento, e demais produtos ou serviços
ofertados.
Quando você fornece informações cadastrais e/ou pessoais no nosso site, a Uniasselvi faz a coleta de cookies e
você está autorizando a utilização a suas informações em conformidade com esta Política de Cookies.
A veracidade dos dados fornecidos é de suma importância e depende de você, verifique seus dados antes de
nos enviar, pois será por meio destes que a Uniasselvi o contatará. Assim, você é o responsável pelas
declarações prestadas e que vierem a causar prejuízos a si mesmo, à Uniasselvi ou a terceiros.
8. OUTRAS APLICAÇÕES
Lembre-se que ao acessar plataformas e aplicativos de terceiros por meio do website da Uniasselvi (ex. links do
facebook, twitter, youtube, instagram e outros), você passa a se submeter à política de privacidade da aplicação
acessada, de modo que a presente política não se aplica aos dados pessoais coletados ou por você
compartilhados
nessas
aplicações.
Na possibilidade de utilização de acesso através da nossa aplicação a outras aplicações e cookies de terceiros a
Uniasselvi não se responsabiliza por essa atividade.
9. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
As informações que forem comunicadas por meio deste website serão tratadas como confidenciais e poderão
ser utilizadas e difundidas livremente pela Uniasselvi e outras empresas do mesmo grupo econômico,
respeitando as disposições legais aplicáveis, com o objetivo principal de melhor adequar os nossos produtos e
serviços ao perfil de nossos usuários. Desta forma, a Uniasselvi declara que seus dados pessoais serão tratados
somente pela Uniasselvi e em casos específicos por outras empresas do grupo.

10. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
As informações compartilhadas com a Uniasselvi são indispensáveis para fornecer as respostas solicitadas por
você através do nosso website. De forma simplificada, as informações recolhidas são utilizadas para as seguintes
finalidades:

FINALIDADE

BASE LEGAL

Resposta de suas solicitações (pedidos de informações gerais).

Consentimento

Enviar newsletters
Enviar comunicações de marketing direto, nomeadamente sobre produtos,
ofertas especiais, convites para nossos eventos e promoções
Compartilhar seus dados pessoais com empresas do grupo Uniasselvi para:
• Novos produtos
• Envio de campanhas e promoções
• Envio de informações gerais.

Consentimento

Tratamento de dados para execução contratual (quando o usuário realiza
uma compra ou integra nesse sentido na plataforma de e-commerce
da Uniasselvi).

Consentimento

Consentimento

Necessário para a
execução de
contrato ou
procedimento
preliminares
relacionado à
contrato.

A Uniasselvi garante que recolhe apenas os dados pessoais estritamente necessários para prosseguir com o
tratamento dos dados nos conformes da finalidade veiculada. Além disso, você tem o direito de escolher
compartilhar ou não seus dados pessoais com a Uniasselvi, contudo, informamos que em nossos formulários,
estão indicadas informações obrigatórias para utilização dos serviços em nosso website.
A informação é obrigatória, ela é indispensável para a execução de um contrato (diligência pré-contratual) ou
para responder a uma solicitação, ou também para cumprirmos com as nossas obrigações legais. Portanto, caso
não concorde em compartilhar as informações obrigatórias não será possível responder as suas solicitações.
Em discordância com os termos deste instrumento, não prossiga e principalmente, NÃO FORNEÇA as
informações que lhes forem solicitadas. Todas as informações solicitadas no nosso website serão utilizadas
exclusivamente pela Uniasselvi.

11. REVOGAR O CONSENTIMENTO FORNECIDO
A Uniasselvi informa que o consentimento fornecido por você pode, a qualquer momento, ser revogado
mediante solicitação.
O titular poderá retirar os consentimentos prestados a qualquer momento, sem que, no entanto, torne ilegítimo
o tratamento de dados realizado com base nesse consentimento até a data em que o mesmo seja retirado.
No caso do newsletter, o titular poderá cancelar sua inscrição a qualquer momento, bastando clicar no local
indicado no fim do e-mail.
12. RETENÇÃO DE DADOS
A Uniasselvi não mantém seus dados pessoais além do tempo necessário para cumprimento da finalidade
para a qual foi coletada, conforme determina a legislação aplicável.
Para determinar o prazo de conservação dos seus dados pessoais utilizamos os seguintes critérios:
•
•
•
•
•

O tempo necessário para responder à sua solicitação
O período em que a sua conta de usuário estiver ativa
A sua reação às nossas comunicações de marketing, tendo em vista a necessidade de se manter um
registo de suas interações conosco, para efeito de gestão da nossa relação comercial
As nossas obrigações legais
O prazo de 250 dias corridos para dados coletados através de cookies

13. ACESSO AOS DADOS PESSOAIS
Seus dados pessoais serão compartilhados com empresas do grupo Uniasselvi somente para as seguintes
finalidades:
•
•
•

Aquisição de novos produtos
Enviar-lhe informações sobre novos produtos
Enviar-lhe informações gerais

O tratamento dos seus dados pessoais através da Uniasselvi para as finalidades indicadas será efetuado de
acordo com essa política da qual deverá estar internalizada.
14. AUTORIDADE PÚBLICA
A Uniasselvi somente disponibilizará seus dados às Autoridades Públicas quando a requisição para tanto for
feito nos moldes da legislação.
Não efetuamos essa entrega de forma excessiva, ou quando não estiverem em conformidade com as
determinações legais.
15. MENORES DE IDADE
Nosso website e demais canais oficiais de comunicação mantidos pela Uniasselvi não coleta intencionalmente
informações
pessoais
de
ou
sobre
qualquer
pessoa
menor
de
idade.
Se você usuário é menor de idade e deseja nos contatar ou usar nosso website qualquer ou funcionalidade que
exija o envio de suas informações pessoais, solicite a seus responsáveis legais que façam isso em seu nome.
16. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A legislação aplicável para dirimir e resolver qualquer eventual litígio decorrente do uso ou má interpretação
deste
Web
Site
será
a
legislação
Brasileira.
17. REVISÃO
A avaliação deste documento deverá ocorrer anualmente ou de acordo com as necessidades institucionais e
para garantir que esteja em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis.
18. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os colaboradores devem seguir as normas internas e, caso encontrem dificuldades no cumprimento
destas, devem comunicar previamente à área de Governança, Riscos e Compliance, a qual atuará
tempestivamente em seu esclarecimento e, se aplicável, implementará ações corretivas.

Situações suspeitas ou que violem esta Política devem ser reportadas em nosso Canal de Ética, por meio de
acesso ao site: https://portal.uniasselvi.com.br/institucional/canal-etica.
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A Uniasselvi com o uso de seus direitos, não autoriza a publicação, reprodução ou execução da política de cookies, para
outrem ou em benefício físico ou jurídico, podendo apenas servir em seu benefício próprio. Documento publicado e
disponibilizado no dia 24/01/2022

