Última atualização em 05 de novembro de 2021
O PORTAL DE DOCUMENTOS S.A. se preocupa com a sua privacidade e
sabemos o quanto é importante para Você ter seus dados pessoais protegidos.
Por isso, é importante que você conheça de que forma tratamos seus dados
pessoais para conseguir ter o controle sobre eles.
Esta Política de Privacidade (“Política de Privacidade” ou “Política”) vai contar o
que fazemos com seus dados pessoais para a realização de inscrição no projeto
Mandacaru.dev (“Projeto”), estabelecido em parceria com a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ (“UFC”), a B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, a BLK
SISTEMAS FINANCEIROS LTDA. e a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE
APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS
(“Partícipes”). Para saber mais do funcionamento do projeto, acesse
mandacaru.dev
É importante que Você leia esta Política atentamente e, em caso de dúvidas,
entre
em
contato
conosco
enviando
um
e-mail
para
lgpd@portaldedocumentos.com.br.
Será um prazer atendê-lo!

1.

DEFINIÇÕES

Antes de mais nada, precisamos te explicar alguns conceitos para que seu
entendimento seja completo!
Vamos lá!
Dado Pessoal: é qualquer informação que, direta ou indiretamente, sozinha ou
acompanhada de outros dados, identifique ou possa identificar uma pessoa
física, como, por exemplo, nomes, números identificativos (RG e CPF, por
exemplo), dados locacionais, número de contas, dados de operações,
identificadores eletrônicos.

Dado Pessoal Sensível: são Dados Pessoais que se referem a origem racial ou
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização
de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa física.

Dado Pessoal Pseudonimizado: é um tipo de Dado Pessoal que, isoladamente,
não é capaz de identificar alguém. Dados agregados, como aqueles relativos a
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grupos de determinada faixa etária ou grupos domiciliados em determinado local,
sem identificação individual, seriam considerados pseudonimizados.

Encarregado de Dados: é a pessoa indicada pelo Portal de Documentos para
atuar como o canal de comunicação entre a companhia, você e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”).

Titular: pessoa física à qual os Dados Pessoais ou Dados Pessoais Sensíveis
são relacionados, ou seja, Você.

Tratamento de Dados Pessoais: operação ou um conjunto de operações
efetuadas sobre Dados Pessoais ou conjuntos de Dados Pessoais, por meios
automatizados ou não automatizados, tais como a coleta, o registro, a
organização, a estruturação, o armazenamento, a adaptação ou alteração, a
recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão, ou
qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a
limitação, remoção ou destruição.

LGPD: é a Lei nº 13.709/2018 que regula a proteção de Dados Pessoais.

Mandacaru.dev: É o projeto resultante do acordo de parceria para Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação que tem por objeto a cooperação técnica e
científica entre os Partícipes para a execução de atividades de formação de
recursos humanos com foco em Machine Learning, Data Science e
desenvolvimento back end.

Você: pessoa física, estudante da Universidade Federal do Ceará, que pode
realizar a inscrição no Mandacaru.dev.

Site: mandacaru.dev, plataforma gerida pela Portal de Documentos S.A.
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2.
E AGORA, COMO FUNCIONA TODA ESSA QUESTÃO DE DADOS NO
ESCOPO DO PROJETO NO MANDACARU.DEV?
Quando Você se candidata a participar do Projeto, precisamos coletar alguns
dados pessoais para realizar a validação dos critérios objetivos para a aprovação
de sua participação no projeto.
Para entender melhor o fluxo e os dados utilizados, observe o quadro abaixo:

Indicados por Você no início do processo:

DADOS
PESSOAIS DOS
USUÁRIOS QUE
COLETAMOS

PARA O QUE
UTILIZAMOS
SEUS DADOS

•

Nome;

•

E-mail;

•

CPF;

•

Histórico Escolar da Graduação;

•

Número da matrícula;

•

Nome do Curso;

•

Campus;

•

Telefone;

•

Identificação, notificação e confirmação de sua
identidade;

•

Viabilizar sua participação no processo seletivo;

•

Análise dos critérios objetivos para a participação
no projeto Mandacaru.dev;

•

Repasse à UFC e à Fundação ASTEF para
confirmação de dados;
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•

Realização do processo seletivo do Projeto;

•

Entrar em contato com Você, em razão de
andamento do processo seletivo de que Você
esteja participando;

3.

E COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS?

Para prestar serviços com a devida qualidade e legalidade, nós compartilhamos
seus Dados Pessoais com as entidades abaixo listadas:
•

Universidade Federal do Ceará;

•

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;

•

BLK Sistemas Financeiros Ltda.;

•

Fundação ASTEF – Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e
Fomento a Pesquisas

4.

POR QUANTO TEMPO SEUS DADOS PESSOAIS FICAM SOB NOSSOS
CUIDADOS

Segurança acima de tudo! Transparência também. Nós guardaremos seus
Dados Pessoais com toda a segurança, de acordo com os períodos estipulados
abaixo e para atingir as diversas finalidades.:
•

Seus dados de cadastro precisam ser armazenados pelo período mínimo
de 10 anos, para atender às obrigações legais.
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5.

PRECISAMOS TAMBÉM ARMAZENAR ALGUNS DADOS PARA
GARANTIR O EXERCÍCIO REGULAR DOS DIREITOS DA PORTAL DE
DOCUMENTOS PELOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. E QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS?

Você tem o direito de solicitar algumas ações em relação aos seus Dados
Pessoais e pode solicitá-los, pessoalmente ou por seu representante legal, a
qualquer momento e mediante requerimento expresso.
Após adotar as medidas necessárias para confirmar a sua identidade (e, quando
aplicável, a validade da representação apresentada pelo seu representante
legal), nós avaliaremos seu pedido, conforme descrições a seguir.
Ah, isso também se aplica ao exercício de direitos por crianças e adolescentes,
que será garantido aos pais e/ou responsáveis legais.
Caso nós não possamos, por razões técnicas ou legais, atender ao seu
pedido, informaremos os motivos que nos impedem de seguir com o
atendimento.

▪

DIREITO DE CONFIRMAÇÃO, INFORMAÇÃO E ACESSO

Você pode pedir para confirmar se temos Dados Pessoais seus em nossos
ambientes e, em caso positivo, pode solicitar o acesso a tais dados a qualquer
momento.
Se estivermos utilizando seus Dados Pessoais em razão do seu consentimento
ou para executar um contrato que Você seja titular, também poderá pedir cópia
eletrônica integral de seus Dados Pessoais, em formato que permita a sua
utilização em outras situações, inclusive em outras operações de tratamento.

▪

GESTÃO E REVOGAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Você pode, a qualquer momento, revogar algum consentimento que tenha
fornecido para a inscrição no Mandacaru.dev.
Como a retirada do consentimento pode gerar algumas consequências diretas
ou indiretas em produtos ou serviços que você tenha contratado, vamos
esclarecer as consequências desta retirada antes de atender ao seu pedido, ok?

▪

CORREÇÃO DE DADOS
DESATUALIZADOS

INCOMPLETOS,

INEXATOS

OU

Em determinadas circunstâncias, Você pode solicitar a correção dos seus Dados
Pessoais que considerar incompletos, inexatos ou desatualizados.
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▪

ELIMINAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS TRATADOS COM BASE EM
SEU CONSENTIMENTO

Além dos direitos acima, relacionados ao consentimento, se nós estivermos
utilizando seus dados pessoais porque você consentiu, é seu direito solicitar, a
qualquer momento, a eliminação destes dados pessoais.

▪

ANONIMIZAÇÃO, BLOQUEIO OU ELIMINAÇÃO DE SEUS DADOS
PESSOAIS

O Portal de Documentos tem por premissa tratar apenas Dados Pessoais
necessários para as finalidades pretendidas, contudo, se você considerar que os
seus Dados Ppessoais utilizados no âmbito do Assinador Digital são excessivos
para atingir as finalidades, Você pode solicitar a anonimização, o bloqueio ou a
eliminação destes dados pessoais.

▪

PORTABILIDADE

Em algumas situações, Você poderá solicitar a portabilidade de seus dados
pessoais. No momento, o exercício deste direito depende de regulamentação da
Autoridade Nacional de Proteção de dados Pessoais (“ANPD”).
Assim, tão logo a ANPD regule como devemos proceder com relação a este
direito, iremos atualizar esta declaração e te contar todos os detalhes.

▪

OPOSIÇÃO

O Portal de Documentos tem por premissa observar todas as regras da LGPD.
Contudo, se você considerar que o Assinador Digital não está observando o que
a LGPD determina quando utiliza seus Dados Pessoais, Você poderá se opor ao
tratamento dos seus dados pessoais a qualquer momento.

▪

PETIÇÃO

Você sempre poderá realizar uma requisição ou solicitação para o Portal de
Documentos ou para a ANPD, sobre situações que envolvam o tratamento de
seus dados pessoais.
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▪

REVISÃO DE DECISÕES AUTOMATIZADAS

Se no âmbito do Assinador Digital seus dados forem utilizados para tomar
decisões exclusivamente automatizadas, ou seja, sem qualquer intervenção
humana, você pode solicitar a revisão da decisão.

Para realizar alguma solicitação ou caso queira informações adicionais acesse:
lgpd@portaldedocumentos.com.br. Você poderá solicitar o exercício dos direitos
a seguir independentemente de sua localização ou nacionalidade.
6.

SEUS DADOS PESSOAIS SERÃO TRANSFERIDOS PARA OUTRO
PAÍS?

O Portal de Documentos não envia seus dados para outros países para qualquer
finalidade.

7.

COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

O Portal de Documentos leva a sério a proteção dos seus Dados Pessoais em
suas atividades com padrões rígidos de segurança e confidencialidade,
fornecendo a Você um ambiente seguro e confiável. Utilizamos tecnologias e
procedimentos adequados de acordo com o nível de risco e o serviço fornecido.
Além disso, restringimos o acesso às suas informações somente por pessoas
autorizadas e capacitadas para lhes conferir o tratamento adequado, com
obrigações de confidencialidade e sigilo e mediante a adoção de medidas de
segurança.
É exigido, também, de toda organização ou indivíduo contratado para a
prestação de serviços de apoio, que sejam cumpridas disposições contratuais
e/ou regras estabelecidas por nós para tanto, tais como a Política de Segurança
da Informação, o Código de Conduta para Fornecedores, Regulamentos e
Manuais, entre outros.

8.

ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA

Esta Política poderá vir a ser alterada a qualquer tempo. Sempre a última versão
será considerada a versão vigente.
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Se fizermos alguma alteração na Política, podemos colocar um aviso juntamente
com a versão atualizada. Por isso é sempre importante manter seus Dados
Pessoais de contato atualizados.
Para verificar a data da versão em vigor, verifique a “Última atualização” no início
dessa Política.
Exercício de direitos
Se após a leitura desta Política de Privacidade Você precisar se comunicar
conosco, entre em contato pelos canais abaixo:

Atendimento eletrônico
contato@mandacaru.dev
Fale conosco
Agora, se você tiver qualquer outra dúvida, crítica ou sugestões, referentes
exclusivamente à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), fale
conosco através de um dos canais abaixo:

E-mail
lgpd@portaldedocumentos.com.br

Aviso Legal
Os conteúdos e materiais disponibilizados neste website não constituem
indicação, assessoria e/ou aconselhamento para tomada de decisão.
As normas e procedimentos citados estão sujeitos a alterações, sendo
recomendável a consulta direta a suas versões mais atualizadas.
É vedada a utilização dos dados contidos neste website para fins comerciais
salvo mediante autorização prévia e por escrito do Portal de Documentos.
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