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INTRODUÇÃO
A presente POLÍTICA tem por finalidade demonstrar o compromisso da
UNIVERSIDADE BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
nº 09.099.207/0001-30, com sede na Rua Carolina Fonseca, nº 584, CEP 08230-030
(“NÓS”), com a PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS, além de
estabelecer as regras sobre o TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS,
dentro do escopo dos serviços, funcionalidades, ferramentas on-line, aplicativos de
tecnologia e ambientes físicos da UNIVERSIDADE BRASIL, o que compreende
nossas unidades (“NOSSOS AMBIENTES”), de acordo com as leis em vigor, com
transparência e clareza junto a VOCÊ e ao mercado em geral.

Como condição para acesso e uso das funcionalidades exclusivas nos NOSSOS
AMBIENTES, você declara que fez a leitura completa e atenta desta POLÍTICA,
estando plenamente ciente de seu conteúdo.

NOTA ESPECIAL PARA CRIANÇAS
POR FAVOR, NÃO SE REGISTRE EM NOSSOS AMBIENTES CASO TENHA
MENOS DE 12 ANOS.

SOBRE DADOS QUE COLETAMOS
ATUALIZAÇÃO E VERACIDADE DOS DADOS: VOCÊ é o único responsável pela
precisão, veracidade ou falta dela em relação aos DADOS que você fornece ou pela
sua desatualização. Fique atento pois é de sua responsabilidade garantir a exatidão
ou mantê-los atualizados.

Da mesma forma, NÓS não somos obrigados a processar ou tratar quaisquer dos
seus DADOS se houver razões para crer que tal processamento ou tratamento
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possa nos imputar qualquer infração de qualquer lei aplicável, ou se você estiver
utilizando NOSSOS AMBIENTES para quaisquer fins ilegais, ilícitos ou contrários à
moralidade.

BASE DE DADOS: A base de dados formada por meio da coleta de DADOS é de
nossa propriedade e está sob nossa responsabilidade, sendo que seu uso, acesso e
compartilhamento, quando necessários, serão feitos dentro dos limites e propósitos
dos negócios descritos nesta POLÍTICA.

TECNOLOGIAS EMPREGADAS: NÓS utilizamos cookies, cabendo a VOCÊ
configurar o seu navegador de Internet caso deseje bloqueá-los. Nesta hipótese,
algumas funcionalidades que oferecemos poderão ser limitadas.

Todas as tecnologias utilizadas respeitarão sempre a legislação vigente e os termos
desta POLÍTICA.

NÓS NÃO UTILIZAMOS NENHUM TIPO DE DECISÃO UNICAMENTE
AUTOMATIZADA QUE IMPACTE VOCÊ.

COMO COMPARTILHAMOS DADOS E INFORMAÇÕES
HIPÓTESES DE COMPARTILHAMENTO DOS DADOS: Os DADOS coletados e as
atividades registradas podem ser compartilhados com autoridades judiciais,
administrativas ou governamentais competentes, sempre que houver determinação
legal, requerimento, requisição ou ordem judicial; de forma automática, em caso de
movimentações societárias, como fusão, aquisição e incorporação; com empresas
parceiras e fornecedores autorizados para atendimento das finalidades informadas
nesta POLÍTICA, a exemplo de prestadores de serviço de fotografia, atividades
extracurriculares, seguradoras, transporte, plataformas digitais, sempre exigido de
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tais organizações o cumprimento das diretrizes de SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE
DADOS; com empresas contratadas para a prestação de serviços de recrutamento e
seleção, sempre exigido de tais organizações o cumprimento das diretrizes de
SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS e com empresas do mesmo grupo
econômico da UNIVERSIDADE BRASIL, sempre em observância às diretrizes de
SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS para atender as finalidades desta
POLÍTICA.

ANONIMIZAÇÃO DE DADOS: Para as finalidades de pesquisas de inteligência de
mercado, divulgação de dados à imprensa e realização de propagandas, os dados
fornecidos por VOCÊ serão compartilhados de forma anonimizada, isto é, de forma
que não possibilite a sua identificação.

COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS E COMO VOCÊ
TAMBÉM PODERÁ PROTEGÊ-LOS
COMPARTILHAMENTO DE SENHAS: VOCÊ também é responsável pelo sigilo de
seus DADOS PESSOAIS e deve ter sempre ciência de que o compartilhamento de
senhas e dados de acesso viola esta POLÍTICA e pode comprometer a segurança
dos seus DADOS e dos NOSSOS AMBIENTES.

CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TOMAR: É muito importante que VOCÊ proteja seus
DADOS contra acesso não autorizado ao seu computador, conta ou senha, além de
se certificar de sempre clicar em “SAIR” ao encerrar sua navegação em um
computador compartilhado. Também é muito importante que VOCÊ saiba que NÓS
nunca enviaremos mensagens eletrônicas solicitando confirmação de dados com
anexos que possam ser executados (extensões: .exe, .com, entre outros) ou ainda
links para eventuais downloads.
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: Todas as transações de pagamento, com cartão
de crédito ou não, são executadas com a tecnologia SSL (secure socket layer),
garantindo que todos os seus DADOS não sejam ilicitamente divulgados. Além
disso, essa tecnologia visa impedir que as informações sejam transmitidas ou
acessadas por terceiros.

ACESSO AOS DADOS PESSOAIS PROPORCIONALIDADE E RELEVÂNCIA:
Internamente, os DADOS PESSOAIS coletados são acessados somente por
profissionais

devidamente

autorizados,

respeitando

os

princípios

de

proporcionalidade, necessidade e relevância para os objetivos do nosso negócio,
além do compromisso de confidencialidade e preservação da sua PRIVACIDADE
nos termos desta POLÍTICA.

LINKS EXTERNOS: Quando VOCÊ utilizar NOSSOS AMBIENTES, VOCÊ poderá
ser conduzido, via link a outros portais ou plataformas, que poderão coletar suas
informações e ter sua própria POLÍTICA DE TRATAMENTO DE DADOS.

Caberá a você ler as POLÍTICAS DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS
de tais portais ou plataformas fora do nosso ambiente, sendo de sua
responsabilidade aceitá-la ou rejeitá-la. NÓS não somos responsáveis pelas
POLÍTICAS DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS de terceiros e nem
pelo conteúdo de quaisquer websites ou serviços ligados à ambientes que não os
nossos.

SERVIÇOS

DE

PARCEIROS:

NÓS

possuímos

parceiros

comerciais

que,

eventualmente, podem oferecer serviços por meio de funcionalidades ou sites que
podem ser acessados a partir dos NOSSOS AMBIENTES. Os DADOS fornecidos
por VOCÊ a estes parceiros serão de responsabilidade destes, estando assim
sujeitos às suas próprias PRÁTICAS DE COLETA E USO DE DADOS.
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PROCESSAMENTO POR TERCEIROS SOB NOSSA DIRETRIZ: Caso empresas
terceirizadas realizem o TRATAMENTO em nosso nome de quaisquer DADOS
PESSOAIS que coletamos, elas respeitarão as condições aqui estipuladas e as
NORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, obrigatoriamente.

COMUNICAÇÃO POR E-MAIL: Para otimizar e nossa comunicação, quando
enviamos um e-mail para VOCÊ, podemos receber uma notificação quando eles são
abertos, desde que esta possibilidade esteja disponível. É importante você ficar
atento, pois os e-mails são enviados somente pelo domínio: @UB.EDU.BR.

COMO ARMAZENAMOS SEUS DADOS PESSOAIS E O
REGISTRO DE ATIVIDADES
ARMAZENAMENTO: Os DADOS PESSOAIS coletados e os registros de atividades
são armazenados em ambiente seguro e controlado por um prazo mínimo que segue
a tabela abaixo:

PRAZO DE ARMAZENAMENTO
FUNDAMENTO LEGAL
DADOS CADASTRAIS
5 anos
Art. 12 e 34 do Código de
Defesa do Consumidor
3 anos
Art. 206, §3º, Inciso V do Código
Civil
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL
6 meses
Art. 15, Marco Civil da Internet
OUTROS DADOS
Enquanto durar a relação e não houver pedido de Art. 9, Inciso II da Lei Geral de
apagamento ou revogação de consentimento
Proteção de Dados Pessoais
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PRAZOS DE ARMAZENAMENTO SUPERIORES: Para fins de auditoria, segurança,
controle de fraudes, proteção ao crédito, preservação de direitos e cumprimento da
Legislação Educacional obedecendo aos prazos de guarda estabelecidos pelo
Ministério da Educação (MEC), poderemos permanecer com o histórico de registro
de seus DADOS por prazo maior nas hipóteses que a lei ou norma regulatória assim
estabelecer ou para preservação de direitos.

OS DADOS COLETADOS SERÃO ARMAZENADOS EM NOSSOS SERVIDORES
LOCALIZADOS NO BRASIL, BEM COMO, EM AMBIENTE DE USO DE
RECURSOS OU SERVIDORES EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), O QUE
PODERÁ EXIGIR UMA TRANSFERÊNCIA E/OU PROCESSAMENTO DESTES
DADOS FORA DO BRASIL.

QUAIS SÃO SEUS DIREITOS E COMO EXERCÊ-LOS
SEUS DIREITOS BÁSICOS: VOCÊ poderá solicitar ao nosso ENCARREGADO DE
DADOS PESSOAIS a confirmação da existência do TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS, além da exibição ou retificação de seus DADOS PESSOAIS, por meio
do nosso CANAL DE ATENDIMENTO.

LIMITAÇÃO,

OPOSIÇÃO

E

EXCLUSÃO

DE

DADOS:

Pelo

CANAL

DE

ATENDIMENTO, VOCÊ poderá também requerer a limitação do uso de seus
DADOS PESSOAIS, manifestar sua oposição e/ou revogar o consentimento quanto
ao uso de seus DADOS PESSOAIS ou solicitar a exclusão de seus DADOS
PESSOAIS que tenham sidos coletados por NÓS.

Se VOCÊ retirar seu consentimento para finalidades fundamentais ao regular
funcionamento dos NOSSOS AMBIENTES e serviços, tais ambientes e serviços
poderão ficar indisponíveis para VOCÊ.
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Caso VOCÊ solicite a exclusão de seus DADOS PESSOAIS, pode ocorrer que os
DADOS precisem ser mantidos por período superior ao pedido de exclusão, nos
termos do artigo 16 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para (i)
cumprimento de obrigação legal ou regulatória, (ii) estudo por órgão de pesquisa, e
(iii) transferência a terceiro (respeitados os requisitos de tratamento de dados
dispostos na mesma Lei). Em todos os casos mediante a anonimização dos DADOS
PESSOAIS, desde que possível.

Findo o prazo de manutenção e a necessidade legal, os DADOS PESSOAIS serão
excluídos com uso de métodos de descarte seguro, ou utilizados de forma
anonimizada para fins estatísticos.

SOBRE OS DADOS PESSOAIS QUE COLETAMOS
COMO COLETAMOS DADOS: Os DADOS, incluindo DADOS PESSOAIS, poderão
ser coletados quando VOCÊ os submete ou quando VOCÊ interage com NOSSOS
AMBIENTES E SERVIÇOS.

COLETA DE DADOS PESSOAIS: Os DADOS, incluindo DADOS PESSOAIS,
poderão ser coletados quando VOCÊ os submete, coletados a partir de seu
preenchimento no contrato de matrícula do aluno que você representa, em seu
melhor interesse.

O QUE COLETAMOS?
NOME COMPLETO
CPF E RG
DATA DE NASCIMENTO
GÊNERO

PARA QUE COLETAMOS?
DADOS CADASTRAIS
• Identificar e autenticar VOCÊ;
• Cumprir as obrigações decorrentes do uso
dos nossos serviços;
• Cumprir obrigação legal, compartilhando com
terceiros e autoridades, quando requisitado e
necessário;
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•

NACIONALIDADE
NATURALIDADE

•

E-MAIL
TELEFONES PARA CONTATO
PROFISSÃO

•

Envio de atualizações dos NOSSOS eventos,
notícias institucionais e/ou acadêmicas e
lançamentos de cursos e produtos, quando
autorizado.
Proteção do crédito e procedimentos de
cobrança.
Cumprir as obrigações decorrentes dos
SERVIÇOS e dos CONTRATOS assinados
por VOCÊ, inclusive para o processamento
de operações financeiras.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL
ENDEREÇO IP E PORTA • Identificar e autenticar VOCÊ.
LÓGICA DE ORIGEM
• Cumprir com as obrigações legais de
manutenção de registros estabelecidas pelo
DISPOSITIVO (VERSÃO DO
Marco Civil da Internet - Lei 12.965/2014.
SISTEMA OPERACIONAL)
•
Proteger VOCÊ realizando prevenção a
GEOLOCALIZAÇÃO
fraudes, proteção ao crédito e riscos
REGISTROS DE DATA E
associados, além do cumprimento de
HORÁRIO CADA AÇÃO QUE
obrigações legais e regulatórias.
VOCÊ REALIZAR
QUAIS TELAS VOCÊ ACESSOU
ID DA SESSÃO
COOKIES

INFORMAÇÕES SOBRE ESSA POLÍTICA
ALTERAÇÃO DO TEOR E ATUALIZAÇÃO: VOCÊ reconhece o NOSSO direito de
alterar o teor desta POLÍTICA a qualquer momento, conforme a finalidade ou
necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de disposição de Lei ou
norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo a VOCÊ verificá-la sempre que
efetuar o acesso aos NOSSOS AMBIENTES ou utilizar nossos serviços.

Ocorrendo atualizações neste documento e que demandem nova coleta de
consentimento, VOCÊ será notificado por meio dos canais de contato que VOCÊ
informar.

Campus Fernandópolis
Estrada Projetada F1, s/n, Fazenda Santa Rita - Fernandópolis/SP | 15600-000
Central de Relacionamento com o Aluno - 08007807070
www.ub.edu.br

9

UNIVERSIDADE
BRASIL

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS

INAPLICABILIDADE: Caso algum ponto desta POLÍTICA seja considerado
inaplicável por AUTORIDADE DE DADOS ou judicial, as demais condições
permanecerão em pleno vigor e efeito.

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA: VOCÊ reconhece que toda comunicação realizada
por e-mail (aos endereços informados no seu cadastro), SMS, aplicativos de
comunicação instantânea ou qualquer outra forma digital, também são válidas,
eficazes e suficiente para a divulgação de qualquer assunto que se refere aos
serviços que prestamos, aos seus DADOS, bem como às condições de sua
prestação ou a qualquer outro assunto nele abordado, sendo exceção apenas o que
essa POLÍTICA prevê como tal.

CANAIS DE ATENDIMENTO: Em caso de qualquer dúvida com relação às
disposições constantes desta POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE
DADOS, VOCÊ poderá entrar em contato conosco por meio dos canais de
atendimento apontados a seguir:
•

CENTRAL DE RELACIONAMENTO DE ALUNOS:
o 0800 780 7070;
o cra@ub.edu.br.

•

LMS:
o lms@ub.edu.br

LEI APLICÁVEL E FORO: Essa POLÍTICA será interpretada segundo a legislação
brasileira, no idioma português, sendo eleito o foro do seu domicílio para dirimir
qualquer controvérsia que envolva este documento, salvo ressalva específica de
competência pessoal, territorial ou funcional pela legislação aplicável.

VOCÊ, caso não possua domicílio no Brasil, e em razão dos serviços oferecidos por
NÓS apenas em território nacional, se submete à legislação brasileira, concordando,
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portanto, que em havendo litígio a ser solucionado, a ação deverá ser proposta no
Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, 18 de julho de 2022.
Tecnologia da Informação
Proteção e Privacidade de Dados
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