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PRINCÍPIOS E CONCEITOS FUNDAMENTAIS  

Definição dos termos  

Autorização: Consentimento prévio, expresso e informado do proprietário ou titular, 
para realizar o processamento de seus dados pessoais. 

Base de dados: Conjunto organizado de dados pessoais, que é o objeto do 
processamento, que geralmente é estruturado de acordo com a finalidade dos dados 
que estão sendo coletados. 

Processador de dados: Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que por si só 
ou em associação com outros, realiza o processamento de dados pessoais em nome 
do responsável pelo tratamento de dados. 

Controlador de dados: Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que, por si 
mesma ou em associação com outros, decide com base em dados ou no 
processamento de dados. 

Proprietário ou titular: Pessoa física, cujos dados pessoais são processados e que 
tem o direito de exercer seus direitos sobre tal processamento. 

Processamento: Qualquer operação ou conjunto de operações envolvendo dados 
pessoais, tais como coleta, armazenamento, uso, circulação ou exclusão. 

Aviso de Privacidade: Comunicação verbal ou escrita gerada pelo responsável, 
dirigida ao proprietário ou titular para o tratamento de seus dados pessoais, por meio 
da qual ele é informado sobre a existência das políticas de tratamento de informações 
que lhe serão aplicáveis, a forma de acessá-las e as finalidades do tratamento que se 
pretende dar aos dados pessoais. 

Dados pessoais: Qualquer informação vinculada ou que possa ser associada a uma 
ou mais pessoas físicas determinadas ou determináveis. 

Dados públicos: Dados que não são semi-privados, privados, sensíveis ou de 
menores. Esta categoria inclui dados relativos ao estado civil dos indivíduos, sua 
profissão ou comércio e sua condição de comerciantes ou funcionários públicos. Por 
sua natureza, os dados públicos podem estar contidos, entre outras coisas, em 
registros públicos, documentos públicos, documentos ou jornais oficiais e decisões 
judiciais, devidamente executadas, que não estão sujeitas a reservas. 

Dados semi-privados: Dados semi-privados são dados que não são de natureza 
íntima, reservada ou pública e cujo conhecimento ou divulgação pode ser de 
interesse não só para o titular, mas também para um determinado setor ou grupo de 
pessoas ou para a sociedade em geral, tais como dados financeiros e de crédito 
sobre atividade comercial ou serviços, a fim de cumprir certas funções ou tarefas na 
sociedade. 

Dados privados: Estes são os dados que, devido a sua natureza íntima ou reservada, 
são relevantes apenas para o proprietário. O nível de educação, por exemplo, é um 
dado privado. 

Dados sensíveis: Dados que afetam a privacidade do titular ou cujo uso indevido 
pode levar à discriminação, tais como dados que revelem origem racial ou étnica, 
orientação política, crenças religiosas ou filosóficas, filiação a sindicatos, 
organizações sociais, direitos humanos ou promoção dos interesses de qualquer 
partido político ou garantia dos direitos e garantias dos partidos políticos de 
oposição, bem como dados relativos à saúde, vida sexual e dados biométricos. 
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Dados imprescindíveis: entendidos como os dados pessoais dos proprietários, 
essenciais para o exercício da atividade da entidade. Os dados de natureza 
indispensável devem ser fornecidos pelos titulares dos mesmos ou legitimados para 
exercer esses direitos. 

Dados opcionais: Estes são os dados que uma entidade pode requerer para oferecer 
serviços de promoção, treinamento ou informação aos titulares dos mesmos. 

Processamento: Qualquer operação ou conjunto de operações realizadas sobre os 
dados pessoais dos titulares, tais como coleta, armazenamento, uso, circulação ou 
eliminação. 

Transferência: Ocorre quando a pessoa responsável ou responsável pelo 
processamento de dados pessoais, localizada no Brasil, envia as informações ou 
dados pessoais para um destinatário, que por sua vez é responsável pelo 
processamento e está dentro ou fora do país. 

Transmissão: Processamento de dados pessoais que envolve a comunicação dos 
mesmos dentro ou fora do território do Brasil, quando a finalidade é realizar o 
processamento pelo responsável, em nome da pessoa responsável. 

Ciclo de Vida dos Dados: Consiste no período de tempo e nas atividades e ações, 
com suas respectivas fases, durante as quais os dados pessoais que a Instituição 
coleta, permanecem na Instituição

Consentimento: Autorização dada por menores de idade para o processamento de 
seus dados, geralmente quando têm 12 anos ou mais, e que dêem seu ponto de vista 
sobre a autorização dada por seus pais ou tutores legais. 


Objetivos e Princípios Gerais  
Esta é a política do D’Incao Instituto de Ensino para o tratamento de dados pessoais 
de todos os sujeitos a ele ligados, independentemente de seu papel ou função e de 
acordo com os princípios constitucionais do Brasil e seu desenvolvimento nos 
regulamentos atuais. 

O D’Incao procura garantir a proteção de dados pessoais ou qualquer outro tipo de 
informação que seja utilizada ou armazenada em seus bancos de dados e arquivos, 
garantindo o direito constitucional de todas as pessoas à privacidade e ao bom nome 
e, portanto, conhecer, atualizar e retificar as informações que foram coletadas sobre 
elas em bancos de dados ou arquivos. A base legal para o processamento de dados 
no D'Incao é: as disposições da LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, a 
jurisdição dos tribunais superiores e outras normas regulamentares e concordantes. 

As pessoas que, no exercício de qualquer atividade inerente ao seu trabalho 
missionário, incluindo atividades acadêmicas, sociais, laborais e comerciais, sejam 
permanentes ou ocasionais, poderão fornecer qualquer tipo de informação ou dados 
pessoais ao D'Incao serão protegidas com base nesta Política. O D'Incao atuará 
como responsável pelo processamento de dados pessoais e permitirá que o 
proprietário ou titular das informações as conheça, atualize e retifique. 


Princípios para o processamento de dados pessoais  
      De acordo com os regulamentos atuais, os seguintes são os princípios do  

      processamento de dados pessoais: 


Princípio da Legalidade no Processamento de Dados: O processamento referido 
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na LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 é uma atividade regulada, que está 
sujeita às disposições desta e de outras disposições que a desenvolvem. 

Princípio da Finalidade: O tratamento que o D'Incao realiza obedece ao propósito 
legítimo que corresponde ao seu trabalho e seus princípios e que está de acordo com 
a Constituição e a lei, que é sempre informada ao titular. 

Princípio da Liberdade: O D'Incao somente realizará o processamento com o 
consentimento prévio, expresso e informado do proprietário ou titular. Os dados 
pessoais nunca poderão ser obtidos ou divulgados sem autorização prévia. 

Verdade ou Princípio de Qualidade: As informações sujeitas ao tratamento pelo 
D'Incao devem ser verdadeiras, completas, exatas, atualizadas, verificáveis e 
compreensíveis. O D'Incao não deve processar dados parciais, incompletos, 
fracionados ou enganosos. 

Princípio de transparência: O processamento garante sempre o direito do titular de 
obter do controlador ou processador de dados, a qualquer momento, sem restrição e 
sem custo, informações sobre a existência de dados que lhe digam respeito. 

Princípio de Acesso e Circulação Restrita: O processamento realizado pela 
Instituição está sujeito aos limites derivados da natureza dos dados pessoais, às 
disposições da lei e da Constituição. Neste sentido, o processamento só será 
realizado por pessoas autorizadas pelo titular e organizadas pelo D'Incao para tal 
função, assim como pelas pessoas previstas por lei. Os dados pessoais, com 
exceção das informações públicas, não podem ser disponibilizadas na Internet ou em 
outros meios de divulgação ou comunicação em massa, a menos que o acesso seja 
tecnicamente controlável a fim de proporcionar conhecimento restrito, somente aos 
titulares ou terceiros autorizados por lei. 

Princípio de Segurança: As informações sujeitas a processamento pelo controlador 
ou processador referido na lei são tratadas no D'Incao com as medidas técnicas, 
humanas e administrativas necessárias para dar segurança aos registros, evitando 
sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. 

Princípio da confidencialidade: Todas as pessoas envolvidas no processamento de 
dados pessoais que não são de natureza pública são obrigadas a garantir a 
confidencialidade das informações por meio de assinatura de um termo de 
responsabilidade, mesmo após o término de sua relação com qualquer uma das 
tarefas envolvidas no processamento, e só podem fornecer ou comunicar dados 
pessoais quando isso corresponder ao desenvolvimento das atividades autorizadas 
por lei e sob os termos da mesma.


FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO D'INCAO 

Os seguintes são os objetivos para os quais o D'INCAO coleta, armazena, utiliza, 
transfere, compartilha e elimina informações de natureza pública, privada, semi-
privada, sensível e especial de estudantes menores e de todo o pessoal com o qual é 
gerado um vínculo em virtude de sua missão educacional. Este tratamento é realizado 
de acordo com os critérios e princípios desta política. Os objetivos do tratamento são 
os seguintes: 


1. Projetar, desenvolver, avaliar, qualificar, registrar, controlar e informar as atividades 
acadêmicas e de treinamento necessárias para a execução do currículo 
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institucional, sob as diretrizes do Projeto Político Pedagógico do D'Incao. 

2. Realizar as atividades logísticas necessárias e complementares para a prestação 

do serviço educativo, entre as quais: transporte escolar especializado, refeitório, 
serviços de vigilância, atividades fora do horário escolar, serviço de orientação 
escolar, serviço de enfermagem e outras atividades relacionadas com o serviço 
educativo oferecido pela Instituição, que são realizadas sob a lei. 


3. Registrar, atualizar e socializar perante as instâncias pertinentes da instituição de 
ensino, as observações e notícias acadêmicas e disciplinares do estudante, com 
base no que é definido no Plano Político e Pedagógico do D'Incao. 


4. Registrar, atualizar e socializar perante as instâncias que fazem parte da Rota 
Integral de Atenção definida pelas normas legais em vigor (LEI Nº 13.709, DE 14 
DE AGOSTO DE 2018) todas as situações que afetam a convivência escolar e que 
são objeto dos processos definidos por estas normas. 


5. Dar apoio, aconselhamento e acompanhamento aos estudantes e seu ambiente 
familiar, para a realização dos processos de trabalho conjunto que é feito entre a 
instituição e a família, para a realização de processos de formação acadêmica da 
instituição educacional, tais como aconselhamento psicológico e pedagógico. 


6. Gerenciar a realização de atividades acadêmicas, esportivas, culturais, 
pedagógicas e outras atividades associadas e complementares à formação do 
estudante, bem como fomentar a participação do estudante em grupos e 
programas complementares da instituição de ensino. 


7. Administrar as atividades que a Instituição programa e executa em virtude da 
associação e vínculo com outras entidades educacionais ou agrupamentos de 
instituições educacionais em virtude da oferta feita às famílias e estudantes. 


8. Compartilhar ou fornecer a terceiros informações expressamente solicitadas ou 
autorizadas por seus titulares, para o desenvolvimento de atividades 
complementares ou dias acadêmicos extras, pelo estudante, tais como 
intercâmbios, programas de imersão, atividades nacionais ou internacionais, tais 
como reuniões, workshops, modelos, conferências, cursos e outras atividades 
relacionadas com o serviço educacional. 


9. Compartilhar ou fornecer a terceiros informações expressamente solicitadas ou 
autorizadas pelos titulares, para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao 
treinamento e processos acadêmicos, especialmente aquelas relacionadas à 
apresentação de exames e avaliações internacionais. 


10. Promover, documentar e socializar a participação dos estudantes em programas,  

    competições, concursos e eventos de natureza acadêmica e esportiva que fazem 

    parte do currículo da Instituição.

11. Atualizar, prevenir e adotar, sob critérios médicos, as medidas pertinentes para 

    proteger a saúde e a integridade física de todos os membros da comunidade 

    educacional, dentro dos mais estritos parâmetros de confidencialidade, 

    privacidade e segurança, pois são dados sensíveis. 

12. Emitir certificados, registros, cópias de boletins, contratos e outros documentos  

inerentes ao serviço educativo que a Instituição fornece, solicitados pelos titulares 
das informações, pais, representantes legais, autoridades administrativas ou 
judiciais e terceiros autorizados. 


13. Desenvolver, registrar, controlar e monitorar atividades e procedimentos 
administrativos, operacionais e comerciais relacionados com a operação, 
desenvolvimento e consolidação da Instituição. 


14. Realizar esforços de marketing, exclusivamente relacionados com a promoção 
dos serviços educacionais que a Instituição oferece. 


15. Compartilhar dados pessoais com terceiros, parceiros ou fornecedores, para o 
desenvolvimento de atividades acadêmicas e outras gerências associadas, tais 
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como o serviço de registro de notas, transferência de estudantes para outra 
instituição de ensino ou a realização de processos de admissão no ensino técnico, 
tecnológico, superior ou outras formas de educação formal ou para o trabalho ou 
desenvolvimento humano. 


16. Permitir auditorias com a finalidade de monitorar e avaliar o cumprimento de 
políticas, manuais, procedimentos, requisitos e outros elementos adotados pela 
Instituição, a fim de promover o cumprimento adequado do regime institucional de 
proteção de dados pessoais e segurança da informação. 

17. Permitir a criação de usuários nos sistemas de informação da Instituição 
associados ao processo de vinculação de fornecedores ou contratantes, assim 
como o desenvolvimento da função estratégica, administrativa, comercial e 
contábil do D'Incao. 


18. Inserir as informações no registro interno de fornecedores e contratados da 
Instituição em conformidade com os procedimentos administrativos, comerciais, 
contábeis e fiscais, bem como realizar análises e estudos de preços, condições, 
histórico e tendências de mercado, associados a futuros processos de seleção de 
fornecedores ou contratados nos quais a Instituição tenha interesse. 


19. Controlar, monitorar, avaliar, registrar e atualizar as atividades, procedimentos e 
outras obrigações inerentes à eventual assinatura e execução de contratos, bem 
como a preparação, acompanhamento e relatório de indicadores de gestão e 
resultados do trabalho do fornecedor ou empreiteiro. 


20. permitir auditorias e outros procedimentos de qualidade e acompanhamento para 
a melhoria contínua do serviço educacional prestado pela Instituição. 


21. Coletar, documentar, analisar e verificar informações relacionadas ao perfil 
psicológico, pessoal, de aptidão e profissional dos candidatos a cargos e posições 
administrativas e de ensino na Instituição, com vistas a atender os requisitos para 
ocupar os cargos disponíveis na Instituição. 


22. Registrar as informações do candidato a emprego no banco de dados de recursos 
humanos, permitindo sua eventual consideração para futuros processos de 
seleção contratual. 


23. Endossar as informações pessoais dos candidatos aos diversos cargos e 
empregos na Instituição, validando-o com as fontes diretas das certificações, 
certificados ou referências fornecidas. 


24. Controlar, monitorar, avaliar, registrar e atualizar as atividades, procedimentos e 
outras obrigações relativas à preparação, acompanhamento e relatório de 
indicadores de gestão e resultados do trabalho de todo o pessoal vinculado à 
Instituição para o cumprimento de sua missão. 


25. Gerenciar, facilitar e cumprir as obrigações do sistema de trabalho e previdência 
social e outros serviços complementares que fazem parte de uma relação de 
trabalho. 


26. Coletar, armazenar, atualizar, monitorar e compartilhar nos termos estabelecidos 
por lei, as informações médicas e de saúde ocupacional do trabalhador, desde o 
momento de sua entrada, bem como durante a execução e até o término da 
relação de trabalho. 


27. Registrar, monitorar e gerenciar informações pessoais dos trabalhadores que 
tenham um impacto direto no ambiente de trabalho, tais como deficiências médicas, 
licenças ou autorizações legais especiais. 

28. Registrar, monitorar e gerenciar informações associadas à eventual comissão de 
fatos ou circunstâncias que impliquem o desenvolvimento de procedimentos de 
controle ético ou disciplinar, de acordo com as disposições estabelecidas no 
regulamento interno de trabalho e outras disposições legais aplicáveis, bem como o 
registro de possíveis sanções que possam ser derivadas dessas situações para os 
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funcionários da Instituição. 

29. Registrar ou atualizar informações relacionadas a notícias, realizações, 

certificações acadêmicas, técnicas, tecnológicas ou profissionais que, em geral, 
permitem uma verdadeira análise das habilidades, habilidades e qualidades dos 
funcionários. 


30. Utilização de informações pessoais para o desenvolvimento de atividades e 
controles administrativos e logísticos e outros aspectos complementares 
necessários para a execução das funções dos funcionários da Instituição, incluindo 
a implementação do cartão de identificação com dados sensíveis, tais como 
imagens fotográficas e informações biométricas, uso de câmeras de segurança e 
outras estratégias de controle, acompanhamento e suporte para as funções de 
cada cargo. 


31. Realizar, por qualquer meio, diretamente ou através de terceiros, atividades 
relacionadas com faturamento, gestão de cobrança, cobrança, programação, 
suporte técnico, melhoria do serviço, verificações e consultas, controle, 
comportamento, hábito e qualificação de meios de pagamento, prevenção de 
fraudes, assim como qualquer outra atividade relacionada com produtos e 
serviços, atuais e futuros, para o cumprimento das obrigações contratuais e do 
objetivo da missão da Instituição. 


32. Para atender às exigências legais e pedidos de informação das autoridades 
administrativas e judiciais que regulamentam, supervisionam ou monitoram as 
atividades e operações do D'Incao. 


33. Formalizar os atos legais, vínculos contratuais e garantias necessárias para a 
melhoria da matrícula dos estudantes e outras atividades derivadas da mesma. 


34. Registrar, documentar e alimentar as informações gerais e estatísticas da 
instituição para o desenvolvimento de atividades de inteligência analítica e 
empresarial, visando a melhoria contínua e a sustentabilidade da instituição. 

35. Desenvolver as atividades, ações e procedimentos necessários e requeridos para 
controlar e prevenir fraudes em todas as suas formas na Instituição. 


36. Qualquer outro propósito que esteja de acordo com a natureza de cada um dos 
processos, procedimentos e ações que a Instituição requer, a fim de realizar seu 
trabalho e missão educacional, desde que cumpra com os limites e requisitos 
constitucionais e legais aplicáveis. 


AS CATEGORIAS DE DADOS  

Dados pessoais  
Os dados pessoais referem-se a todas as informações que a Instituição geralmente 
coleta, em virtude do desempenho de sua função e missão, e que são necessárias e 
indispensáveis para essa tarefa. Tais dados pessoais podem ser de natureza pública, 
semi-privada, privada e sensível, de adultos ou menores. Aqueles de natureza pública 
não requerem autorização para seu processamento, enquanto aqueles de natureza 
semi-privada, privada e sensível, ou quaisquer dados de menor importância, 
requerem autorização expressa, informada e explícita para seu processamento. 

Dados pessoais sensíveis  
Dados sensíveis são dados que afetam a privacidade do envolvido ou cujo mau uso 
poderia levar à discriminação, tais como dados que revelem origem racial ou étnica, 
opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação a sindicatos, organizações 
sociais ou de direitos humanos ou promoção dos interesses de qualquer partido 
político ou garantia dos direitos e garantias dos partidos políticos de oposição, bem 
como dados relativos à saúde, vida sexual e dados biométricos. 
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O D'Incao restringirá estritamente o processamento de dados pessoais sensíveis ao 
que é indispensável para o desempenho de sua tarefa educacional. O D'Incao 
solicitará aos titulares, e no caso de estudantes, seus pais ou responsáveis, seu 
consentimento prévio expresso, informando-os sobre a finalidade do processamento 
desses dados. A Escola só processará dados pessoais sensíveis sem consentimento 
prévio quando for uma emergência vital que exija ação imediata para evitar danos 
graves ou irreversíveis, como no caso de uma intervenção médica de emergência, por 
exemplo. 

Os professores, o serviço de psicologia e aconselhamento escolar, o pessoal de bem-
estar dos estudantes, o pessoal administrativo ou de apoio, a enfermaria, os 
diretores, os gerentes externos de qualquer serviço da Instituição (médicos, 
advogados, psicólogos, etc.) terão especial cuidado para garantir acesso restrito e 
para manter a segurança e a confidencialidade dos dados pessoais sensíveis sob sua 
responsabilidade. 

De acordo com o regulamento atual, o D'Incao pode processar dados pessoais 
sensíveis para fins históricos, estatísticos ou científicos, dentro da estrutura de 
processos para melhorar a qualidade da educação, e desde que adote medidas para 
remover a identidade dos titulares. 

Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes  
Os menores de idade são os proprietários de seus dados pessoais e, portanto, têm 
os direitos correspondentes. De acordo com as disposições da Constituição e da Lei, 
em conformidade com o Código da Criança e do Adolescente, os direitos dos 
menores serão interpretados e aplicados de maneira prevalecente e, portanto, são 
observados com especial cuidado. Nesta perspectiva, na Instituição, para o 
processamento de dados pessoais de menores, suas opiniões são levadas em 
consideração no momento de qualquer processamento de seus dados. Isto implica 
que os estudantes devem participar da autorização da coleta de seus dados e 
compreender a finalidade para a qual são coletados, sujeito às limitações de idade e 
maturidade, bem como o princípio da representação por seus pais ou responsáveis. 

No caso de estudantes com menos de doze anos de idade, somente os pais ou a 
pessoa que tem a custódia do menor será solicitada a permissão para processar seus 
dados. No caso de um estudante com 12 anos de idade ou mais, além da autorização 
solicitada ao pai ou à pessoa que tem a custódia do menor, também será solicitado 
ao menor que dê sua permissão para o processamento de seus dados, de acordo 
com os requisitos definidos nesta política. 

Em todos os procedimentos seguidos pela Instituição para o processamento de 
dados sobre crianças e adolescentes, as diretrizes e prescrições do Código da 
Criança e do Adolescente devem ser levadas em consideração, salvaguardando o 
direito à privacidade, a proteção integral, a prevalência de seus direitos sobre os dos 
adultos, e todas as outras diretrizes que esta perspectiva tenha definido. Além do 
acima exposto, a Instituição está comprometida em fornecer informações e 
treinamento aos representantes legais e tutores sobre os possíveis riscos enfrentados 
por crianças e adolescentes com relação ao processamento inadequado de seus 
dados pessoais, e em fornecer conhecimento sobre o uso responsável e seguro por 
eles de seus dados pessoais, seu direito à privacidade e à proteção de suas 
informações pessoais e de outras pessoas. 
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Direitos do titular das informações  
Os direitos do titular dos dados pessoais são os seguintes: 

1. Conhecer, atualizar e retificar seus dados pessoais na Instituição, na sua qualidade 

de Titular da mesma. Este direito pode ser exercido, entre outros, contra dados 
parciais, inexatos, incompletos, fracionados ou enganosos, ou dados cujo 
processamento seja expressamente proibido ou não tenha sido autorizado. 


2. Solicitar prova da autorização concedida à Instituição, exceto nos casos 
expressamente excetuados por lei. 


3. Ser informado pela instituição, mediante solicitação, sobre o uso que foi feito de   

    seus dados pessoais. 

4. Apresentar a Justiça, reclamações por violação das disposições dos regulamentos 

   legais em vigor e outros regulamentos concordantes, que os modificam,    

   acrescentam ou complementam, desde que a exigência processual tenha sido 

   cumprida (tendo apresentado o pedido correspondente à Instituição e não tendo

   sido atendida). 

5. Revogar a autorização ou solicitar a exclusão dos dados, quando o processamento 

não respeitar os princípios constitucionais e legais, direitos e garantias. Exceto nos 
casos em que o titular tenha o dever legal ou contratual de permanecer no banco 
de dados da pessoa responsável ou responsável. 


6. Acesso gratuito aos seus dados pessoais que foram processados. As informações 
solicitadas pelo proprietário podem ser fornecidas por qualquer meio, inclusive 
eletrônico, conforme requerido pelo proprietário. A Instituição colocará à 
disposição do titular das informações, gratuitamente e de fácil acesso, 
mecanismos para apresentar o pedido de exclusão de dados ou revogação de 
autorização. 


Deveres da Instituição como controlador de dados pessoais  
Em virtude da presente política de tratamento e proteção de dados pessoais, são 
deveres da Instituição, ao agir como responsável pelo tratamento de dados pessoais, 
os seguintes: 

1. Garantir ao titular, em todo momento, o exercício pleno e efetivo do 

direito de habeas data (Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997). 

2. Solicitar e guardar uma cópia da respectiva autorização concedida 

pelo titular. 

3. Informar devidamente o titular sobre a finalidade da coleta e os direitos que ele tem 

em virtude da autorização concedida. 

4. Manter as informações sob as condições de segurança necessárias, para evitar 

sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. 

5. Assegurar que as informações fornecidas ao processador sejam verdadeiras, 

completas, precisas, atualizadas, verificáveis e compreensíveis 

6. Atualizar as informações, informando em tempo hábil ao processador de dados, 

todas as novidades sobre os dados que lhe foram fornecidos anteriormente e 
tomar outras medidas necessárias para que as informações que lhe foram 
fornecidas sejam mantidas atualizadas. 


7. Corrija as informações quando estiverem incorretas e comunique as informações 

    relevantes ao processador. 

8. Fornecer ao processador, conforme o caso, somente dados cujo processamento 

    tenha sido previamente autorizado. 

9. Exigir da pessoa encarregada do tratamento, a todo momento, o respeito às 

condições de segurança e privacidade, das informações do titular. 
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10. Processamento de consultas, reclamações, solicitações e procedimentos feitos  

    pelos sujeitos dos dados. 

11. Informar a pessoa responsável pelo processamento quando certas informações 

     estiverem em discussão pelo titular, uma vez que a reclamação tenha sido 

     apresentada e o respectivo procedimento não tenha sido concluído.

12. Informar o proprietário ou titular dos dados sobre o uso dado a seus dados, a seu 

     pedido. 

13. Informar a autoridade de proteção de dados quando ocorrerem violações dos 

códigos de segurança e quando houver riscos na administração das informações 
dos titulares. 


14. Cumprir as instruções e exigências dadas pela Justiça sobre o processamento de 
dados e o direito de habeas data.


15. Solicitar autorização expressa do proprietário e do tutor ou da pessoa que tem a 
custódia dos menores, quando são utilizadas imagens e vídeos nas quais eles 
aparecem e são incluídos em qualquer espaço de livre acesso e uso público, em 
relação às atividades educacionais e de treinamento que a Instituição realiza.


A AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO  

Autorização do titular  
O D'Incao, através do controlador dos dados, solicitará, o mais tardar no momento da 
coleta de seus dados, a autorização prévia, expressa e informada do proprietário, 
para o processamento de tais dados, informando-o também dos dados pessoais que 
serão coletados, bem como de todos os fins específicos do processamento para os 
quais for obtido o consentimento. A coleta de dados será sempre limitada aos dados 
pessoais, que são pertinentes e adequados à finalidade para a qual são coletados e 
podem ser obtidos por qualquer meio, que está sujeito a consulta e posterior 
verificação pelo titular. 

Eventos nos quais a autorização do titular dos dados pessoais não é 
necessária  
A autorização do titular das informações não será necessária no caso de: 

1. Informações exigidas por um órgão público ou administrativo no exercício de suas 

funções estatutárias ou por ordem de um tribunal. 

2. Dados de natureza pública. 

3. Casos de emergência médica ou de saúde. 

4. Processamento de informações autorizadas por lei para fins 
históricos, estatísticos ou científicos. 

5. Dados relacionados com o registro civil de pessoas. 

Legitimação para o exercício do direito do titular  
Os direitos dos titulares podem ser exercidos pelas seguintes pessoas: 

1. Pelo titular, que deve fornecer prova suficiente de sua identidade pelos diversos 

meios definidos pela Instituição. 

2. Pelos sucessores do titular (nos casos em que o titular estiver ausente por morte 

ou incapacidade), que devem apresentar prova de tal status. 

3. Pelo representante ou procurador do titular, após credenciar a representação ou 
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procuração correspondente. 

4. Por estipulação a favor de outro ou para outro. 

5. Os direitos das crianças e adolescentes devem ser exercidos pelas pessoas 

autorizadas a representá-los (quem tiver a custódia dos menores). Da mesma 
forma, quando os menores têm 12 anos de idade ou mais, eles serão consultados 
sobre o processamento de seus dados, mesmo que a autorização e o exercício de 
seus direitos prevaleçam, pela pessoa que tem a custódia dos mesmos. 


Como a autorização é concedida  
A autorização do titular pode ser dada por escrito ou por meio de conduta inequívoca 
de sua parte, o que torna possível concluir razoavelmente que a autorização foi 
concedida. A autorização pode estar em um documento físico, documento eletrônico 
(mensagem de dados, Internet, websites, aplicativos), ou qualquer outro formato que 
garanta sua posterior consulta. Também pode ser concedido por meio de um 
mecanismo técnico ou tecnológico adequado, que permite que o consentimento seja 
expresso de forma eletrônica, a fim de concluir inequivocamente que, se a conduta 
do titular não tivesse ocorrido, os dados nunca teriam sido capturados e 
armazenados no banco de dados. 

Comprovante de Autorização  
A Instituição dispõe dos meios tecnológicos ou físicos atuais para realizar as ações 
destinadas e necessárias à manutenção de registros ou mecanismos técnicos ou 
tecnológicos adequados que permitam demonstrar quando e como foi obtida a 
autorização dos licenciados. A fim de cumprir o acima exposto, arquivos físicos ou 
repositórios eletrônicos podem ser estabelecidos, diretamente ou através de terceiros 
contratados para este fim. 


Revogação da autorização  
Os titulares dos dados pessoais podem a qualquer momento revogar o 
consentimento para o processamento de seus dados pessoais, desde que o titular 
não tenha o dever legal ou contratual de permanecer no banco de dados. Tal 
revogação deve ser solicitada pelo titular através da conta de e-mail 
dados@dincao.com.br. Em qualquer caso, a Instituição manterá os dados necessários 
para o cumprimento de seu trabalho e missão educacional e em virtude dos contratos 
assinados para tal trabalho. 

Nota de Privacidade  
O Aviso de Privacidade é a comunicação verbal ou escrita gerada pelo controlador, 
dirigida ao proprietário através de um formato físico, eletrônico ou qualquer outro 
formato conhecido ou a ser conhecido, que é disponibilizado para o processamento 
de dados pessoais. 

Através deste documento, o titular recebe informações sobre a existência das 
políticas de tratamento de dados que lhe serão aplicáveis, a forma de acessá-las e as 
características do tratamento que se pretende dar aos dados pessoais, pelo menos 
no momento da coleta dos dados pessoais. O aviso de privacidade da Instituição 
contém, pelo menos, as seguintes informações: 

1. A identidade, endereço e detalhes de contato do controlador. 

2. O tipo de processamento a que os dados serão submetidos e a finalidade de tal 
processamento. 

3. Os direitos do proprietário. 

4. Os mecanismos gerais fornecidos pelo Controlador para que o envolvido esteja 
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ciente da Política de Processamento de Dados da instituição e de quaisquer 
mudanças substanciais. Além disso, informe o Sujeito dos Dados, como acessar 
ou consultar a Política de Processamento de Informações. 


5. A natureza opcional da resposta em relação às perguntas sobre dados sensíveis. 


Direito de acesso  
A Instituição garante o direito de acesso aos titulares e às pessoas com direito a 
exercer este direito, disponibilizando os respectivos dados pessoais, gratuitamente e 
de forma detalhada, pelo menos uma vez por ano ou sempre que houver 
modificações substanciais a estas diretrizes. Tal acesso, se possível, deve permitir ao 
titular conhecer e atualizar seus dados pessoais on-line. 

A fim de garantir este direito de acesso ao Titular, a Instituição coloca à disposição do 
Titular, mediante credenciamento de sua identidade, legitimidade ou personalidade de 
seu representante, sem custo ou despesa, os respectivos dados pessoais através de 
todos os tipos de meios, inclusive eletrônicos que permitam o acesso direto aos 
dados pelo Titular. Tal acesso é oferecido sem qualquer limite e deve permitir ao titular 
a possibilidade de conhecê-los e atualizá-los on-line. Entretanto, quando solicitadas 
na Instituição a impressão dos dados, a quantidade de páginas solicitadas para 
exercer o direito de acesso à informação exceder 10 páginas, o proprietário deverá 
pagar o custo comercial de tais cópias, sem que isto signifique uma violação deste 
princípio. 

Biometria - Sistemas de vigilância  
O D’Incao pode usar vários meios de vigilância, como gravação ou monitoramento 
em vídeo, que informa através de avisos em locais visíveis. A Escola coleta estas 
informações com o único objetivo de proteger a integridade de seus alunos, 
funcionários, visitantes, fornecedores, propriedades e instalações, e tomar decisões 
no caso de uma emergência. O Titular entende e aceita este propósito e 
conseqüentemente seu uso. Estas informações podem ser utilizadas como prova em 
qualquer tipo de processo perante qualquer tipo de autoridade e organização, desde 
que seja necessário cumprir com qualquer investigação que envolva o uso das 
mesmas, seja por motivos judiciais, seja para a proteção de indivíduos ou da 
instituição, seja para a implementação de planos de emergência. 


PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO  
Reivindicações  
O titular ou seus sucessores que considerem que as informações contidas em um 
banco de dados devem ser corrigidas, atualizadas ou excluídas, ou quando 
perceberem a suposta violação de qualquer uma das obrigações contidas na 
legislação em vigor, podem apresentar uma reclamação ao controlador de dados. A 
reclamação pode ser apresentada pelo proprietário, levando em conta os seguintes 
passos: 


1. A reclamação deve ser formulada por meio de um pedido dirigido ao responsável 
pelo processamento ou ao responsável pelo processamento, com a identificação 
do titular, a descrição dos fatos que dão origem à reclamação, o endereço e o 
acompanhamento dos documentos que se deseja afirmar. Se a reclamação estiver 
incompleta, o interessado será solicitado dentro de cinco (5) dias úteis após o 
recebimento da reclamação a corrigir as falhas. Após dois (2) meses a partir da 
data do pedido, sem que o requerente apresente as informações exigidas, 
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entender-se-á que ele desistiu da reivindicação. 

2. Se a pessoa que receber a reclamação não for competente para resolvê-la, deverá 
notificar a pessoa em questão dentro de no máximo dois (2) dias úteis e informar a 
pessoa em questão sobre a situação. 

3. Uma vez recebida a reclamação completa, será incluída uma lenda no banco de 

   dados que diz "reclamação em processo" e o motivo, em um prazo não superior a 

   dois (2) dias úteis. Tal legenda será mantida até que a reivindicação seja decidida. 

4. O prazo máximo para atender à reclamação será de quinze (15) dias úteis a partir 

do dia seguinte à data de seu recebimento. Quando não for possível atender à 
reclamação dentro do referido prazo, o interessado será informado dos motivos do 
atraso e da data em que a reclamação será atendida, que em nenhum caso poderá 
exceder oito (8) dias úteis após a expiração do primeiro prazo. 


5. A qualquer momento e gratuitamente, o proprietário ou seu representante poderá 
solicitar, através do endereço de e-mail fornecido para o tratamento e 
processamento dos dados (dados@dincao.com.br) , a retificação, atualização ou 
exclusão de seus dados pessoais, sujeito à comprovação de sua identidade. Os 
direitos de retificação, atualização ou supressão só podem ser exercidos por: 


• O titular ou seus sucessores, após provar sua identidade, ou através de 
instrumentos eletrônicos que lhe permitam identificar-se.


•  Seu representante, após o credenciamento da representação. 

Quando o pedido for feito por uma pessoa que não seja o titular, a pessoa ou 
mandato para agir deve ser devidamente credenciado; e se tal qualidade não for 
credenciada, o pedido deve ser considerado como não tendo sido apresentado. Da 
mesma forma, o pedido de retificação, atualização ou exclusão deve ser apresentado 
através do endereço de e-mail fornecido para esse fim, e deve conter pelo menos as 
seguintes informações :

• O nome e endereço do proprietário ou qualquer outro meio para receber a resposta. 

• Documentos que comprovam a identidade ou personalidade de seu representante 

• A descrição clara e precisa dos dados pessoais a respeito dos quais o titular 

procura exercer qualquer dos direitos. 

• Se necessário, outros elementos ou documentos que facilitem a localização de 

dados pessoais. A Instituição se compromete a retificar e atualizar informações 
imprecisas, incompletas ou desatualizadas a pedido do titular, de acordo com o 
procedimento e os termos indicados. Nos pedidos de retificação e atualização de 
dados pessoais, o envolvido deve indicar as correções a serem feitas e fornecer a 
documentação que sustenta seu pedido. 


O titular das informações tem o direito, a qualquer momento, de solicitar à Instituição 
que apague (remova) seus dados pessoais quando: 

• Considerar que eles não estão sendo tratados de acordo com os princípios, 

deveres e obrigações previstos nos regulamentos atuais. 

• Não são mais necessários ou relevantes para o propósito para o qual foram 

coletados.

• O período necessário para o cumprimento dos objetivos para os quais foram 

coletados foi excedido. Esta eliminação implica a eliminação total ou parcial das 
informações pessoais solicitadas pelo proprietário nos arquivos, bancos de dados 
ou processamento realizado pela Instituição. É importante ter em mente que o 
direito de cancelamento não é absoluto e que a Instituição, como parte responsável, 
pode negar o exercício deste direito quando 
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• O proprietário tem o dever legal ou contratual de permanecer no banco de dados. 

• A eliminação de dados que dificulta ações judiciais ou administrativas ligadas a 

obrigações fiscais, a investigação e a acusação de crimes ou a atualização de 
sanções administrativas.


• Os dados são necessários para proteger os interesses legalmente protegidos do 
titular; para realizar uma ação de interesse público ou para cumprir uma obrigação 
legalmente adquirida pelo titular. 


Atenção às consultas  
Os titulares ou seus cessionários podem solicitar, através do e-mail fornecido para 
este fim (dados@dincao.com.br), as informações pessoais do titular que estão 
armazenadas em qualquer banco de dados e arquivos da Instituição. 


Em qualquer caso, as consultas serão atendidas num prazo máximo de dez (10) dias 
úteis, contados a partir da data de seu recebimento. Quando não for possível assistir 
à consulta dentro deste prazo, o interessado será informado antes do vencimento dos 
dez (10) dias, expressando os motivos do atraso e indicando a data em que a 
consulta será atendida, que em nenhum caso poderá exceder cinco (5) dias úteis 
após o vencimento do primeiro prazo. 

Sob nenhuma circunstância, a menos que por ordem judicial, o responsável ou os 
funcionários do D'Incao, que desempenham tarefas na Organização que envolvam o 
processamento de dados, fornecer ou divulgar, ou dar a conhecer, informações 
pessoais dos titulares, a outro pessoal que não o próprio titular ou seu sucessor, uma 
vez que este é um procedimento fundamental para garantir o princípio de privacidade 
e confidencialidade dos dados. Da mesma forma e especialmente, este critério se 
aplica ao tratamento de dados de menores, uma vez que todas as suas informações 
pessoais são consideradas confidenciais, são duplamente protegidas e sempre e em 
qualquer momento, procura assegurar seu direito à privacidade. 


TRANSFERÊNCIAS E TRANSMISSÕES INTERNACIONAIS E NACIONAIS DE 
DADOS PESSOAIS  

O proprietário das informações autoriza expressamente que todas as suas 
informações pessoais possam ser transferidas para o exterior, sujeito às exigências 
legais aplicáveis, no desenvolvimento das relações interinstitucionais necessárias 
para o cumprimento das atividades da Instituição. 

Sem prejuízo da obrigação de observar e manter a confidencialidade das 
informações, a Instituição tomará as medidas necessárias para que esses terceiros 
conheçam e se comprometam a observar esta Política, entendendo que as 
informações pessoais que receberem só poderão ser utilizadas para assuntos 
diretamente relacionados com as atividades da Instituição e somente pela duração 
das mesmas e não poderão ser utilizadas ou destinadas a um propósito ou fim 
diferente. 

A Instituição também pode trocar informações pessoais com autoridades 
governamentais ou outras autoridades públicas (incluindo, mas não se limitando a, 
autoridades judiciais ou administrativas, autoridades fiscais e órgãos de investigação 
criminal, civil, administrativa, disciplinar e de acusação), e terceiros envolvidos em 
processos judiciais civis e seus contadores, auditores, advogados e outros 
consultores e representantes, conforme necessário ou apropriado: a) cumprir as leis 
aplicáveis, incluindo leis diferentes daquelas de seu país de residência; b) cumprir 
com processos legais; c) responder a solicitações de autoridades públicas e do 
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governo e responder a solicitações de autoridades públicas e do governo que não 
sejam as de seu país de residência; d) fazer cumprir os termos e condições da 
Instituição; e) proteger as operações da Instituição; f) proteger os direitos, 
privacidade, segurança ou propriedade, seus ou de terceiros; e g) obter compensação 
aplicável ou limitar danos que possam nos afetar.


PROCEDIMENTOS E ASPECTOS PRÁTICOS DO PROCESSAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

•   O proprietário das informações autoriza expressamente que todas as suas 
informações pessoais possam ser transferidas para o exterior, sujeito às 
exigências legais aplicáveis, no desenvolvimento das relações interinstitucionais 
com as quais o Colégio tenha acordos, alianças estratégicas, adquira serviços e 
produtos, e que sejam necessários para o cumprimento da missão da Instituição. 


•    A Escola indicará nos questionários, formulários e outros documentos que utiliza 
para o cumprimento de suas funções educacionais, o local na página 
institucional na Internet onde a Política Institucional para o tratamento de dados 
pode ser consultada. Com sua assinatura, o titular ou os pais ou responsáveis, se 
forem menores, certificam que leram e compreenderam esta Política em sua 
totalidade e a aceitam em termos de seu escopo e conteúdo. 


•   A escola é freqüentada por alunos de idades e níveis de maturidade muito 
diferentes, portanto a participação dos pais no processo de autorização é 
indispensável e faz parte de suas obrigações educacionais. O procedimento varia 
de acordo com os níveis de escolaridade, como segue: 

Ensino Fundamental Séries Iniciais: Os pais devem informar seus filhos sobre 
a finalidade do processamento de seus dados pessoais pela escola. Os pais 
devem assinar a autorização em nome de seus filhos e certificar com esta 
assinatura, adicionalmente, que instruíram seus filhos a este respeito.


Ensino Fundamental Séries Finais, Ensino Médio e Vestibulares: Os pais e a 
Escola devem informar os alunos sobre a finalidade do tratamento de seus 
dados pessoais. Os pais e os filhos devem assinar a autorização juntos. A 
assinatura dos pais constitui a autorização legal e a assinatura do estudante  
(menores de idade) constitui prova de seu conhecimento da autorização. Caso 
um estudante menor se recuse a dar seu consentimento para o processamento 
de seus dados essenciais para o desempenho do serviço educacional, prevalece 
o consentimento dos pais, que é concedido no melhor interesse do estudante.


•   Os proprietários, no caso de estudantes menores de idade, representados por 
seus pais, podem solicitar à Escola que consulte seus dados pessoais. Esta 
solicitação deve ser feita por escrito, através do endereço de e-mail fornecido 
para este fim, especificando o banco ou o tipo de dados que você deseja 
consultar. O resultado da consulta consiste em uma lista de todas as informações 
que estão vinculadas à identificação do proprietário no banco de dados 
consultado. Esta lista é exaustiva e não tem nenhuma estrutura particular além 
da estrutura dada pelo registro de dados. A consulta é sempre respondida por 
escrito e é gratuita. 


•    As listagens com todas as informações ligadas ao número de identificação de um 
titular que é estudante, referidas no item anterior, a distinguem de relatórios 
acadêmicos, certificados de todo tipo e documentos similares, que contêm 
apenas um conjunto de dados de um determinado tipo, estruturados de acordo 
com os requisitos de certificação. Portanto, esses documentos não constituem 
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consultas de dados pessoais e sua preparação pode gerar custos administrativos 
a serem suportados pelo solicitante. 


•     O D'Incao pode coletar questionários e formulários, para o cumprimento de seu 
trabalho educacional. 


Nesses questionários ou formulários, o D'Incao incluirá: 

• Menção desta Política e seu local de 

acesso público.

• Menção das finalidades do 

processamento dos dados coletados.

• Identificação clara dos dados essenciais, 

opcionais e sensíveis.

• Se necessário, mencionar as conseqüências de não fornecer dados 

essenciais. Menção da identificação e dos dados de contato da 
pessoa responsável pelos dados.


• Texto que explica que a assinatura e autorização do proprietário ou de quem o 
representa, constitui "consentimento prévio, expresso e informado para 
realizar o processamento de dados pessoais" por parte do D'Incao.


• Espaço para a assinatura digital do titular e, se aplicável, do pai. 

• O Colégio só processará um questionário, se todos os dados indispensáveis 

tiverem sido fornecidos e seu processamento tiver sido autorizado. 

•   A Escola incluirá nos contratos educacionais e de trabalho, cláusulas para 

autorizar de forma prévia e geral, o tratamento de dados pessoais relacionados à 
execução do contrato, o que inclui a autorização para coletar, modificar ou 
corrigir, em momentos futuros, os dados pessoais do titular. Também incluirá a 
autorização para que alguns dos dados pessoais, se houver, possam ser 
fornecidos a terceiros com quem a Escola tenha contratos de prestação de 
serviços, para a execução de tarefas terceirizadas. Nestas cláusulas, é feita 
menção a esta política e à sua localização no site institucional. 


•   O Colégio poderá contrata terceiros para realizar tarefas complementares. 
Quando, para a execução destes contratos, forem necessários dados pessoais, o 
Colégio fornecerá tais dados desde que haja uma autorização prévia e expressa 
do titular para esta transferência. Como nesses casos os terceiros são 
responsáveis pelo processamento dos dados, seus contratos incluirão cláusulas 
especificando os objetivos e o processamento autorizado pelo Colégio e 
delimitando precisamente o uso que esses terceiros podem fazer dos dados. Em 
qualquer caso, será incluída uma cláusula proibindo a divulgação a outros 
terceiros, bem como o uso comercial dos dados pessoais fornecidos. 


•    De acordo com as normas legais em vigor, a Escola realizará um programa de 
informação e treinamento para os pais sobre o uso adequado dos dados 
pessoais pelos alunos. Além disso, desenvolve campanhas e programas de 
informação e reflexão com estudantes, para instruí-los sobre seus direitos em 
relação aos seus dados pessoais e seu uso adequado, especialmente em relação 
às tecnologias da informação. 


•    A Escola define os  dados pessoais como essenciais para a prestação do serviço 
de educação e outros serviços complementares a ele. Esta lista não é exaustiva. 
Se necessário, os formulários e pesquisas identificam adequadamente as 
categorias de outros dados não incluídos nesta lista. (Os dados pessoais 
necessários para o cumprimento da função educacional da Instituição são 
descritos no numeral intitulado "Classes Especiais de Dados”).


•
18



TIPOS ESPECIAIS DE DADOS  

O Registro de Estudante e Dados Familiares  
Os seguintes dados fazem parte do Registro Escolar de Estudantes e suas famílias, 
através das plataformas e aplicações que a Instituição possui, através das quais 
realiza todas as ações destinadas a cumprir seu trabalho missionário. Os dados mais 
relevantes necessários são os seguintes: 

•    Os dados pessoais gerais sobre o aluno e sua família que a Escola deve coletar e 

processar por mandato legal, tais como: nomes e sobrenomes; número do 
documento de identificação, CPF; endereço de residência; Plano de saúde; 
nomes, sobrenomes, endereços, e-mail e telefones dos pais ou tutores, etc. 


•   Os registros acadêmicos e o currículo acadêmico e disciplinar do aluno que a 
Escola deve coletar e tratar de acordo com as normas legais tais como: notas 
parciais e totais por série e assunto, atas de processos disciplinares, datas de 
entrada na Escola, relatórios de notas, resoluções do Diretor, etc. 


•   Os dados pessoais sensíveis sobre o aluno e sua família que a Escola deve  
coletar e processar por mandato legal, tais como: grupo sanguíneo, deficiências, 
características cognitivas e emocionais especiais, dados biométricos, etc. 


•   Os dados pessoais sensíveis que provêm das atas dos diferentes comitês ou 
conselhos que por mandato legal devem ser formados na Escola, tais como: 
Comitê Escolar de Coexistência, Conselho Diretivo, Conselho Acadêmico, 
Conselho de Pais, Comitê de Saúde Ocupacional, etc., todos os quais são 
elaborados por meios digitais. 


Dados para serviços de suporte  
A seguir estão os dados necessários para que os serviços de apoio da Instituição 
possam cumprir suas funções: 

•   Dados pessoais sensíveis exigidos pela escola para fornecer ao aluno uma ajuda 

rápida e eficaz em caso de emergência e aqueles exigidos por lei, para o 
estabelecimento de registros médicos através da enfermeira da escola, tais 
como: tipo sanguíneo, doenças crônicas, medicamentos necessários, histórico 
médico relevante para a escola, alergias, protocolos de cuidados, etc. 


•    Dados pessoais sensíveis que surgem em conexão com os serviços prestados 
pela unidade de orientação escolar, tais como: histórico de atendimento, 
protocolos ou atas de conversas com estudantes, pais ou clientes, registro de 
histórico médico psicológico, resultados de testes e instrumentos psicométricos, 
etc. 


•    Dados pessoais sensíveis que surgem em conexão com o trabalho do bem-estar 
do estudante, coabitação ou unidade médica, tais como: atas ou protocolos de 
conversas com estudantes, pais ou clientes, professores e pessoal 
administrativo, bem como informações contidas nos formatos digitais 
correspondentes, etc. 


•   Os dados pessoais requeridos pela Escola para oferecer o serviço de transporte, 
tais como: endereço de residência, identificação da pessoa autorizada a buscar o 
estudante, informações contidas nas autorizações de rota, etc. 


•   Os dados pessoais requeridos pela Escola para oferecer o serviço de refeitório, 
tais como: dias de almoço contratados, registro de entrada no refeitório, restrições 
de dieta, alergias, etc.


•  Os dados pessoais requeridos pela Escola para oferecer e desenvolver outras 
atividades educacionais em educação extra acadêmica ou comunitária, tais como: 
eventos culturais, atividades esportivas, atividades de divulgação e outras 
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atividades para fortalecer a comunidade educacional.

• Os dados pessoais requeridos pela Escola para a implementação de programas e 

exames nacionais ou internacionais, assim como atividades curriculares especiais, 
contratadas com entidades especializadas em serviços educacionais. 


• Os dados pessoais contidos nas gravações das câmeras de segurança do D’Incao. 


BASES DE DADOS 
A seguir estão os principais bancos de dados que a Instituição trata e que contêm 
dados pessoais de diferentes membros da comunidade educacional, bem como 
dados que estão sendo construídos à medida que a Instituição cumpre seu objetivo 
de missão. Todos eles estão sujeitos a esta Política de Processamento de Dados 
Pessoais.


Os dados acadêmicos dos membros da comunidade educacional  
•    Os dados pessoais requeridos pela Escola para realizar os diferentes processos 

acadêmicos de todos os seus alunos. 

•    Os dados acadêmicos dos estudantes, o registro de avaliação da escola e todas 

as informações que restam como evidência de seu processo acadêmico e de 
treinamento. 


•     Os dados correspondentes a atos, compromissos, monitoramento, avaliação e 
outros processos inerentes ao Projeto Político Pedagógico, de todos os estudantes, 
educadores e outro pessoal da Instituição.


•     Os dados dos antigos alunos da Escola que descansam na Instituição e que são 
o reflexo de sua história acadêmica e formativa na Escola. 


•     Os dados dos professores, pessoal administrativo e de apoio, que são 
necessários para o desenvolvimento da missão educacional da Escola. 


Dados relacionados ao trabalho educativo dos estudantes  
•   Os dados são o produto dos processos de coexistência, disciplina, apoio 

especializado (dentro da instituição) e monitoramento tanto dos alunos quanto 
dos pais ou responsáveis que intervêm em todo o processo de treinamento. 


•   Os dados de todos os profissionais externos, tanto de apoio pontual aos 
estudantes, como de treinamento, formação, monitoramento e avaliação e outras 
atividades relacionadas com os processos formativos do D'Incao. 


•    Os dados dos pais e responsáveis dos estudantes, relacionados aos processos 
de acompanhamento, acompanhamento, apoio, compromissos e outras 
atividades relacionadas ao trabalho educativo dos estudantes. 


Os dados sensíveis dos membros da comunidade educacional  
A seguir estão os dados sensíveis que a Instituição processará a fim de cumprir sua 
responsabilidade como instituição educacional: 

• Os dados de todos os estudantes, presentes e passados, em relação a sua história 

psicológica ou médica, que são evidências de seu processo de formação e 
cuidado, como parte do trabalho e missão da Instituição. 


• Os dados da diretriz, do pessoal docente, administrativo e de apoio, presente e 
passado, no que se refere a com seu histórico psicológico ou médico, que são 
evidências do trabalho realizado por eles enquanto havia algum tipo de ligação com 
a Instituição, em virtude do trabalho missionário da Instituição. 


• Os dados de qualquer membro da comunidade educacional necessários para a 
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salvaguarda de sua integridade física ou emocional no caso de uma emergência 
vital. 


• Os dados de qualquer visitante que se encontre nas instalações da Escola e 
necessite de atendimento médico (médico ou psicológico) de emergência, em 
virtude de um acidente ou de qualquer situação especial que possa surgir. 


Os dados contratuais e contábeis das famílias  
•    Os dados pessoais requeridos pelo D'Incao para realizar os diferentes contratos 

com as famílias, tais como: os próprios contratos, as informações de 
identificação pessoal requeridas para o contrato e, se necessário, as 
particularidades do serviço contratado, entre outros. 


•  Os dados contábeis e financeiros pessoais das famílias causados por suas 
obrigações contratuais com o D'Incao, tais como: pagamentos de mensalidades, 
pensões e outros custos periódicos, pagamentos de custos não recorrentes, 
atrasos e todos os outros dados necessários para o cumprimento das 
obrigações contábeis com a Instituição. 


Dados de pessoal e folha de pagamento  
• Os dados pessoais gerais exigidos pelo D'Incao para firmar contratos de trabalho 

com seus funcionários e os dados gerados como resultado da execução dos 
contratos, tais como: alocações salariais, avaliações de desempenho, resultados 
de testes de aptidão ou seleção, resultados do estudo de segurança, certificados 
e registros de estudo e trabalho anteriores, etc. 


• Os dados pessoais requeridos pelo D'Incao para manter os registros contábeis de 
seus funcionários.


• Dados pessoais sensíveis relacionados à saúde ocupacional e disputas trabalhistas. 
Dados pessoais sensíveis relacionados ao trabalho dos Comitês de Coexistência no 
Trabalho e Saúde Ocupacional, etc. 


Os dados dos fornecedores e empreiteiros  
•   Os dados pessoais gerais exigidos pelo Colégio para celebrar contratos com 

terceiros e executar tarefas terceirizadas, tais como: os próprios contratos, as 
informações de identificação pessoal exigidas para o contrato, o serviço de 
transporte, o serviço de refeitório, etc. 


•     Os dados de todos os fornecedores do D'Incao que estão em seus arquivos 
porque eles fornecem ou prestaram algum serviço à Instituição. 


•   Os dados de todos os prestadores de serviços relacionados com o trabalho 
educacional do D'Incao, que podem fazer parte da oferta de serviços 
complementares como as atividades de responsabilidade social, que o D'Incao 
possa realizar. 


Os dados dos ex-alunos  
•     Os dados pessoais daqueles que frequentaram algumas ou todas as notas 

oferecidas por ela, onde são encontradas as informações necessárias para 
identificar tais alunos. 


•    Os dados acadêmicos, disciplinares e qualquer outro tipo de dados que possam 
ser necessários para a emissão de certificações, certificados e outros 
documentos legais que os titulares possam exigir em virtude do que foi feito pela 
Instituição enquanto estavam vinculados à Instituição. 
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Os dados das famílias dos estudantes interessados ou candidatos  
•     Os dados pessoais dos pais dos candidatos a alunos do D'Incao e dos próprios 

candidatos, para realizar o trabalho de seleção desses candidatos. 

•  Todos os dados e informações necessárias para caracterizar a família e o 

candidato a estudante do D'Incao, de acordo com os critérios e procedimentos 
institucionais, para admissão, de acordo com o Projeto Político Pedagógico. 


Os dados dos visitantes da escola  
•   Os dados pessoais de todos os visitantes da Escola, exceto pais, estudantes, 

educadores, pessoal administrativo e contratados, tais como estudantes, 
educadores, pais de estudantes que visitam a Escola em virtude de suas 
relações de associação, pedagógicas, culturais, esportivas ou de qualquer outro 
tipo. 


•    Os dados necessários para a prática do esporte, para a avaliação dos atletas, 
para a inscrição em competições e outras atividades inerentes à função social e 
esportiva, em suas diferentes modalidades esportivas.


OUTROS ASPECTOS DO PROCESSAMENTO DE DADOS  

Segurança de dados pessoais  
Dando espaço ao princípio de segurança referenciado na LEI Nº 13.709, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2018, o D'Incao adota os controles técnicos, humanos e administrativos 
necessários para fornecer segurança às informações relacionadas aos dados 
pessoais, evitando sua adulteração, perda, consulta, uso e acesso não autorizado. 

Esses controles são gerados pela área de TI da entidade e contêm os seguintes 
aspectos: 

1. Diagrama do fluxo de informações da entidade; 

2. Escopo de aplicação; 

3. Regras e procedimentos destinados a garantir a segurança dos 
bancos de dados; 

4. Documentação das bases de dados existentes; 

5. Procedimento de backup e recuperação de dados;

6. Aspectos técnicos, tecnológicos e de processo relacionados à segurança da   

    informação.


O Registro na Secretaria de Educação  

O D'Incao, seguindo as normas legais em vigor, sempre que deve cumprir com este 
dever, registra alguns dados de seus estudantes e responsáveis nos bancos de dados  
junto à Secretaria de Educação. As informações ali registradas podem ser 
consultadas por qualquer cidadão, gratuitamente, e também servirão para determinar 
o cumprimento das normas legais sobre processamento de dados.


Grupos em aplicativos de mídias sociais: O D’Incao não guarda em seus 
bancos os dados dos titulares usados nos grupos de aplicativos de 
comunicação ou mídia social. Porém os dados poderão ser utilizados para 
atualização ou comunicação escolar por operadores autorizados.
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Outras disposições especiais para a proteção de dados pessoais dentro 
do D’Incao  
Além de tudo o que foi mencionado anteriormente, o D'Incao inclui especialmente as 
seguintes diretrizes e critérios para uma proteção mais e melhor completa dos dados 
pessoais que a entidade coleta. 

1. Quando a Instituição organiza apresentações, eventos, atividades esportivas, 

culturais, recreativas ou de lazer, bem como celebrações ou qualquer socialização 
de um processo acadêmico, colocará em local visível, no acesso onde tais 
atividades são realizadas, avisos informando aos visitantes que a tomada de 
fotografias e a realização de vídeos só é autorizada para fins pessoais e familiares, 
o que não pode ser tornado público, pois estaria violando o direito à privacidade 
de todos aqueles que neles aparecem. 


2. Nas reuniões com pais e alunos, sempre que necessário, o representante da 
instituição que convocou a reunião pode ler um texto que declara clara, explícita e 
previamente que as gravações da reunião não são autorizadas, pois podem revelar 
situações ou eventos que possam violar o direito à privacidade de qualquer um dos 
membros da comunidade educacional. Os fatos mais relevantes dessas reuniões 
serão registrados em um relatório escrito, do qual uma cópia será fornecida aos 
participantes mediante solicitação. 


3. Nos diferentes formatos e procedimentos em que os dados dos estudantes com 12 
anos de idade ou mais são incluídos, seu consentimento para o processamento de 
seus dados deve ser incluído, ficando claro que a autorização de seus pais ou 
representantes legais deve sempre prevalecer. 


4. Normalmente, a Instituição sempre cumprirá com tudo o prescrito nesta Política 
para a proteção integral dos dados pessoais de todos aqueles a quem os coleta, 
de modo que sempre solicitará autorização prévia, expressa e informada dos 
titulares. Entretanto, caso se verifique que o direito de habeas data está em 
oposição ao direito à vida e à proteção integral do proprietário, especialmente se 
for um menor, os Diretores do D'Incao podem tomar a decisão de proteger o direito 
mais importante - o direito à vida e à proteção integral - mesmo em detrimento do 
direito de habeas data. Nesses casos, as razões para essa decisão devem ser 
registradas. 


5. No caso de alunos cujos pais estão separados, até que haja uma decisão 
regulando e retirando os direitos parentais de um dos pais, a Escola sempre 
procederá a fornecer as informações sobre os alunos igualmente a cada um dos 
pais, independentemente das discordâncias que possam existir entre eles. No caso 
de haver uma decisão que limite o acesso de qualquer um dos pais, é 
responsabilidade de quem for o beneficiário de tal decisão, comunicá-la à Escola, 
enviando uma cópia da mesma. 


6. Embora o acesso às informações pessoais que a instituição está processando 
sobre um titular seja gratuito, este direito não pode ser exercido sobre registros ou 
certificações de notas, por exemplo, ou sobre aqueles documentos que estão 
legitimamente incluídos nos custos ou direitos financeiros que a instituição está 
autorizada a cobrar. Da mesma forma, se as informações às quais se deseja ter 
acesso excederem 10 páginas, o solicitante devem pagar os custos de tais cópias, 
conforme estabelecido pela regra sobre o assunto. Periodicamente, a Instituição 
realiza sessões de treinamento para todo o pessoal que faz parte da comunidade 
educacional, para que eles possam conhecer tudo relacionado ao adequado 
processamento de dados, bem como os direitos e deveres que todos eles têm, de 
acordo com o status ou papel que cada um desempenha nela. 
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Critérios sobre a disposição final dos dados pessoais  
Os dados pessoais que são coletados pela Instituição para processamento seguem o 
Ciclo de Vida dos Dados que tem as seguintes cinco fases: captura, classificação, 
processamento, transferência e exclusão. Para a supressão dos dados pessoais 
coletados, que consiste na eliminação dos dados que podem estar contidos nos 
sistemas ou arquivos, de modo que não possam ser recuperados da mídia de 
armazenamento, quando a finalidade para a qual foram coletados tenha sido 
cumprida e não sejam mais necessários para qualquer outro trabalho na entidade, ou 
devam ser mantidos por razões de certificação ou provas históricas. Para realizar esta 
ação, que como mencionado acima é a última fase do Ciclo de Vida dos Dados, os 
seguintes critérios são levados em consideração:


•    Todos os dados que cumpriram a finalidade para a qual foram coletados e não 
são necessários para nenhuma outra função no D'Incao, serão apagados por 
meios que garantam que não possam ser recuperados, nem física nem 
digitalmente. 


•     A eliminação dos dados na forma física será feita destruindo os documentos 
através de trituradores de papel que permitem uma recuperação ou extração das 
informações contidas neles. 


•    A Instituição identificará claramente os dados que podem ser apagados, sem que 
tal ação afete nenhuma das atividades e procedimentos que devem ser 
realizados posteriormente para qualquer um dos fins que fazem parte do trabalho 
educacional do D'Incao. 


•    Os dados em digital serão apagados por meio de um apagamento seguro que 
não permite sua recuperação parcial ou total, utilizando um software ou as 
ferramentas do sistema do equipamento, que não permitem sua recuperação 
posterior, sob nenhuma circunstância. 


•   Caso as informações a serem eliminadas sejam armazenadas em um dispositivo 
eletrônico que seja manipulado ou manipulado por uma entidade externa à 
Instituição, a Instituição solicitará uma certificação formal por escrito da referida 
entidade de que realizou a referida eliminação ou supressão. 


•    Sempre que houver uma eliminação de dados, a Instituição elaborará um registro 
do procedimento realizado, em uma das duas formas pelas quais os dados foram 
armazenados. Este registro documentará a ação tomada, a fim de deixar provas 
do mesmo, uma vez que, no futuro, poderá ser necessário responder a um 
pedido dos detentores das informações que foram apagadas. 


•    A Instituição somente guardará uma cópia das informações necessárias para fins 
históricos, para emitir certificações ou provas de estudo, trabalho, serviços, 
relações interinstitucionais, cumprimento de regulamentos como o pagamento de 
impostos, serviços, previdência social ou qualquer outra natureza, entre outros, 
que possam ser exigidos pelas autoridades em data posterior. 


Uso de cookies  
A Instituição, no desenvolvimento de suas atividades, em particular as relacionadas 
ao gerenciamento de mídias digitais, pode fazer uso de seus próprios cookies ou de 
terceiros, tanto em suas próprias plataformas como nas gerenciadas por ordem, o 
que precede para determinar quantos usuários visitaram as aplicações acessadas. 

Cookies são cadeias de texto que são instaladas no disco rígido do computador 
terminal do usuário ao visitar um site ou aplicativo. O uso destes cookies permitirá à 
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Instituição indicar se o usuário já entrou em seu site ou se é a primeira vez, bem como 
identificar quais características do site são mais interessantes para o usuário. Os 
cookies podem então ser utilizados pela Instituição para melhorar a experiência on-
line do usuário, salvando suas preferências quando você visita seus websites ou as 
aplicações neles contidas. 

O uso de cookies pela Instituição se concentrará no uso de "cookies de 
personalização", que são usados para identificar os visitantes que revisitam os 
websites, bem como "cookies analíticos", que monitoram o uso dos visitantes dos 
websites e aplicativos, ajudando a entender melhor o conteúdo que eles passam mais 
tempo lendo. Os principais tipos de cookies utilizados pelos websites e aplicações da 
Instituição são 

1. Analíticos: Estes cookies ajudam a melhorar os websites ao longo do tempo, 

fornecendo informações sobre como as várias seções dos websites são utilizadas 
e como os usuários interagem com os websites. As informações coletadas são 
anônimas e de natureza estatística. 


2. Autenticação: Esses cookies são usados para identificar individualmente os 
visitantes dos sites. Quando um usuário faz login em um website, estes são os 
cookies que nos permitem lembrar quem são, para que possamos dar-lhes acesso 
às suas preferências ou configurações pessoais. Estes cookies ajudam a preservar 
a segurança do site. 


Sessão: Estes são cookies projetados para garantir que sua visita às aplicações seja 
a mais agradável possível. Suas principais funções são as seguintes: 


Permitir identificar um dispositivo ao acessar uma aplicação, para que o usuário 
não seja considerado como um novo visitante toda vez que acessar outra seção 
da aplicação.

Certifique-se de que cada um dos servidores utilizados para hospedar a 
aplicação, serve o mesmo número de usuários, permitindo uma navegação mais 
eficiente.

Anote as funções do seu navegador. 


Da mesma forma, os cookies são usados para lembrar as preferências do usuário da 
aplicação, o que implica: 

• Se o usuário do aplicativo apagar todos os seus cookies, ele terá que atualizar 

novamente suas preferências.


• Se o usuário usar um dispositivo, perfil de computador ou navegador diferente, ele 
terá que comunicar suas preferências novamente. 


Todas as informações obtidas através de cookies são criptografadas e nenhum dado 
pessoal, como números de cartão de crédito ou outras informações financeiras ou de 
crédito, é coletado. 

A maioria dos navegadores indica como recusar novos cookies, como receber 
notificações de novos cookies, e como desativar os cookies existentes. Sem cookies, 
você não poderá tirar proveito do potencial dos sites ou aplicações da Instituição. 

Qualquer outro uso adicional ou complementar de cookies pelas aplicações da 
Instituição será informado ao usuário ou proprietário, nos respectivos termos e 
condições de navegação na web. 
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       SOBRE O USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E COMPUTADORES


O monitoramento do uso dos iPads e computadores no D’Incao respeitam a 
privacidade dos estudantes.

O D’Incao coleta os dados dos iPads para fins de controle pedagógico e disciplinar 
para garantir a qualidade educacional e protejer os estudantes de ataques ou de 
conteúdos inapropriados.

O D’Incao utiliza a plataforma da Apple para o controle e gerenciamento dos 
dispositivos: Apple School Manager e IDs Apple gerenciados. 

Esses serviços foram criados para garantir a segurança e a privacidade dos dados da 
sua instituição e dos alunos antes, durante e depois da implantação dos dispositivos. 

O Apple School Manager é um serviço que permite gerenciar conteúdo, configurar o 
registro automático de dispositivos na solução de gerenciamento de dispositivos 
móveis (MDM), criar contas para alunos e funcionários, definir listas de chamada nos 
apps Projeto Escolar e Sala de Aula, ativar o relatório de desempenho no Projeto 
Escolar e gerenciar apps e livros para ensino e aprendizagem. 

Um recurso central do Apple School Manager é a possibilidade de criar IDs Apple 
gerenciados controlados pela instituição. Os IDs Apple gerenciados dão ao D’Incao o 
controles necessário para administrar o acesso dos alunos ao iCloud Drive, à 
Fototeca, ao Backup, ao Projeto Escolar e ao iPad compartilhado. O ID Apple 
gerenciado foi elaborado exclusivamente para fins educacionais. 

Para garantir que as escolas forneçam dispositivos aos alunos exclusivamente para 
fins educacionais, a Apple desativa alguns recursos e funções dos IDs Apple 
gerenciados. Por exemplo, os alunos não podem comprar nada na App Store, na 
iBooks Store ou na iTunes Store. Além disso, o Apple Pay, o Buscar Amigos, o Buscar 
iPhone, o Mail do iCloud, o HomeKit e as Chaves do iCloud estão todos desativados. 
O FaceTime e o iMessage também são desabilitados por padrão, mas podem ser 
habilitados pelo D'Incao

Cada conta de usuário é criada com informações habilitadas somente para leitura. 
Informações adicionais, como o identificador do ID Apple gerenciado e a senha 
associada, são adicionadas à conta no Apple School Manager. Esses dados 
adicionados nunca são gravados no Banco de dados do D'Incao. 

Cada conta de usuário pode ter as seguintes informações associadas a ela, que 
podem ser visualizadas na lista de contas ou quando uma conta for selecionada: 

• Um ID alfanumérico exclusivo dessa conta 

• Nomes e sobrenomes 
• Nível de escolaridade, caso disponível 
• Disciplinas matriculadas 

• Endereço de e-mail, caso disponível 

• Função 
• Local 
• Fonte 

• Data de criação 
• Data de modificação 

O Apple School Manager nunca mostra a senha escolhida pelo aluno após alterar a 
senha temporária. O aluno também pode acessar seus trabalhos escolares em um 
dispositivo não gerenciado pela escola, por exemplo, um dispositivo em sua casa. 
Para fazer isso, eles podem fazer o login com seu ID Apple gerenciado e um código 
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de verificação de seis dígitos fornecido pelo administrador através do Apple School 
Manager. Este código de verificação adicional expira após um ano. 

Quando um ID Apple gerenciado for apagado pela instituição, todas as informações 
associadas a essa conta serão apagadas dos servidores da Apple em um prazo 
máximo de 30 dias. E quando a instituição de ensino desejar interromper o uso do 
Apple School Manager, todos os dados dos alunos serão apagados dentro de no 
máximo 180 dias. 

Uso do aplicativo Projeto Escolar 

O app Projeto Escolar ajuda os professores a compartilhar materiais didáticos e a 
compreender melhor o desempenho dos alunos nos apps e livros usados. O Projeto 
Escolar usa as informações da lista de chamada e os dados dos alunos definidos 
pelos administradores no Apple School Manager. Opcionalmente, a instituição pode 
ativar o relatório de desempenho do aluno com o Projeto Escolar no Apple School 
Manager, para que os desenvolvedores dos apps possam compartilhar o progresso 
dos alunos de modo privado e seguro com os professores. Esses dados permitem 
que alunos e professores compreendam melhor o progresso da aprendizagem nas 
atividades e permitem que os professores ofereçam atividades de extensão ou ajuda 
adicional de acordo com as necessidades do aluno. 

As informações de desempenho compartilhadas com o professor ao usar o Projeto 
Escolar para atribuir atividades dependem do tipo de dados gerados pelo app, que 
poderão incluir: 

• Tempo gasto 
• Cronômetros de início e fim 
• Pontuação nos testes 
• Progresso alcançado 
• Pontos ganhos 
• Um valor binário como Sim/Não, Verdadeiro/Falso, Completo/Incompleto 

O Projeto Escolar foi desenvolvido para proteger a privacidade do aluno. Quando o 
D'Incao ativa o relatório de desempenho do Projeto Escolar no Apple School 
Manager, as informações de desempenho do aluno são compartilhadas apenas para 
as atividades que o professor tiver definido como Material através do Projeto Escolar 
e somente quando os alunos estiverem usando o ID Apple gerenciado criado para ele. 
O desempenho do aluno em atividades não atribuídas não será compartilhado ou 
exibido. Para garantir a transparência do relatório de desempenho quando estiver 
ativo, os alunos verão uma notificação indicando que o desempenho deles está 
sendo monitorado. 

O Uso do aplicativo Sala de Aula 

O app Sala de Aula permite que os professores gerenciem os dispositivos iPad dos 
alunos em sala de aula, ajudando-os a orientar os estudantes em uma tarefa abrindo 
apps e links para eles. 

Com o Sala de Aula, o iPad do alunos pode ser gerenciados apenas quando 
estiverem em aula e nenhum dado é armazenado após o término da aula. O professor 
e os alunos precisam estar próximos, conectados a mesma rede Wi-Fi e com uma 
sessão de aula ativa. O professor não pode gerenciar ou visualizar os dispositivos dos 
alunos fora da sala de aula, apenas sendo possível para aulas online. Para garantir a 
transparência quando a Visualização de Tela estiver ativada para um aluno da turma, 
uma notificação na parte superior da tela indicará que a tela está sendo visualizada. 
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iCloud e segurança dos dados 

À medida que os alunos criarem documentos, interagirem nas aulas e participarem de 
atividades em sala de aula, é importante que eles possam armazenar seus dados com 
segurança e garantir que estejam sempre protegidos, tanto no dispositivo quanto no 
iCloud. 

Os usuários podem controlar o acesso a cada app no iCloud em Ajustes. 

O iCloud foi desenvolvido de acordo com os padrões mais elevados de segurança da 
indústria tecnológica e implementa políticas rígidas de proteção de dados. O iCloud 
garante a segurança da informação do usuário criptografando os dados enviados pela 
internet, armazenando-os em formato criptografado no servidor e usando tokens 
seguros para sua autenticação. Isso significa que os dados dos alunos estão 
protegidos contra o acesso não autorizado, tanto ao serem transmitidos para os 
dispositivos quanto para o armazenamento no iCloud. O iCloud usa, no mínimo, 
criptografia AES de 128 bits (o mesmo nível de segurança usado pelas grandes 
instituições financeiras) e nunca fornece chaves de criptografia para terceiros.


Serviços de Localização e Modo Perdido 

À medida que os alunos usarem apps e serviços em seus dispositivos, podem 
receber uma solicitação de ativação dos Serviços de Localização, dependendo do 
app ou da ação específica a ser executada. A Apple fornece aos usuários um controle 
granular para o gerenciamento e compartilhamento dos dados de localização em 
apps e serviços baseados na nuvem. Por padrão, os Serviços de Localização já vêm 
desativados, mas podem ser ativados pelo aluno caso a instituição permita. 

Os apps integrados da Apple que usam os Serviços de Localização como o Mapas, o 
Tempo ou o Câmera precisam solicitar permissão para obter e usar esses dados. Os 
dados de localização coletados pela Apple não podem identificar o aluno 
pessoalmente. Outros apps disponibilizados pela instituição também precisam 
solicitar permissão para ter acesso aos dados de localização. Os alunos, assim como 
todos os nossos clientes, podem autorizar ou recusar o acesso em cada app que 
solicitar o uso desse dados. 

Quando um app estiver usando os Serviços de Localização, um ícone de seta 
aparecerá na barra de menus. 

A localização de um usuário geralmente não está disponível para uma instituição de 
ensino por meio dos recursos e serviços da Apple. No entanto, os Serviços de 
Localização podem ser usados para ajudar a instituição a recuperar um dispositivo 
perdido ou roubado. No dispositivo da escola, o administrador de MDM pode ativar 
remotamente o Modo Perdido. Quando o Modo Perdido for ativado, a sessão do 
usuário atual é encerrada, e o dispositivo não poderá ser desbloqueado. A tela exibe 
uma mensagem personalizada pelo administrador, que pode, por exemplo, exibir um 
número de telefone para contato caso o dispositivo seja encontrado. No Modo 
Perdido, o administrador pode solicitar que o dispositivo informe sua localização atual 
ao servidor de MDM. Quando o administrador desativa o Modo Perdido de um 
dispositivo, a localização do dispositivo será enviada e o usuário será informado 
sobre esta ação.

Transferência internacional de dados  
Com o Apple School Manager, os IDs Apple gerenciados e o iCloud, os dados 
pessoais podem ser armazenados fora do país de origem. Onde quer que os dados 
estejam armazenados, estarão sujeitos aos mesmos padrões e requisitos rígidos de 
armazenamento. 
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A Apple garante que os dados pessoais transferidos da Área Econômica Europeia ou 
da Suíça para os Estados Unidos obedeçam as Cláusulas Contratuais Modelo 
aprovadas pela Comissão Europeia e o Acordo de Fluxo de Dados Transfronteiriços 
da Suíça ou qualquer programa de certificação operacional Privacy Shield no qual a 
Apple Inc. possa se certificar. As Cláusulas Contratuais Modelo e o Acordo de Fluxo 
de Dados Transfronteiriços da Suíça foram anexados ao Contrato do Apple School 
Manager. 


Aplicativo Andromeda (Sistema D’Incao) 

O aplicativo do D’Incao coleta os dados escolares dos estudantes, como notas, 
faltas, desempenho em simulados, ocorrências disciplinares, observações de 
professores, diretores e coordenadores. Além disso o aplicativo envia notificações e 
avisos aos alunos, pais e professores. Os dados podem ser usados para tratamento 
estatístico e indicadores para aprimoramento acadêmico dos estudantes. Os dados 
assim utilizados não se relacionam com os dados pessoais dos estudantes.

Os titulares e estudantes poderão receber questionários, pesquisas de opinião e 
outros questionamentos com a garantia do sigilo e da privacidade, respeitando o que 
está estabelecido na LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.


Sobre os Aplicativos Educacionais 
O D’Incao somente utiliza e recomenda aplicativos educacionais que esteja de acordo 
com sua Política e Tratamento de dados. Isso é garantido pelo rigor imposto pela 
Apple aos desenvolvedores de aplicativos educacionais.


DISPOSIÇÕES FINAIS E VALIDADE  
1. As disposições desta política aplicam-se integralmente a todas as pessoas que 

trabalham para a Instituição ou que possam se envolver em seu trabalho no futuro 
e que tenham acesso aos dados pessoais. 


2. A obrigação de observar os critérios e princípios, assim como os procedimentos 
estabelecidos nesta política, por parte de todas as pessoas que tenham qualquer 
conexão com a Instituição, persiste e é mantida, mesmo após o término de seu 
relacionamento com ela. 


3. As pessoas que acessam dados semi-privados, privados e sensíveis de qualquer 
um dos membros da comunidade educacional, em virtude das funções que devem 
desempenhar para o desenvolvimento da missão educacional da Instituição, 
cumprem todas as disposições desta Política, mesmo após o término do 
relacionamento, seja de trabalho ou de treinamento, de tal forma que os direitos 
dos Detentores de tais dados sejam sempre garantidos. 


5. Esta política é efetiva a partir de 01 de Janeiro de 2021 e continuará a sê-lo até que 
seja atualizada ou até que a legislação seja alterada.
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