POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, nº 13.709/2018)
O Instituto de Educação e Especialização Profissional – IEDEP EDUCACIONAL apresenta a sua Política de
Proteção de Dados Pessoais, assegurando a integridade e a segurança das informações pessoais
identificáveis de seus colaboradores, docentes e discentes.

A Faculdade Unificada do Estado de São Paulo tem como missão exercer uma ação integrada das suas
atividades educacionais visando à geração, a sistematização e disseminação do conhecimento, para a
formação de profissionais empreendedores capazes de promover a transformação e o desenvolvimento
social, econômico e cultural da comunidade em que está inserida. Assim, para que possamos agregar estes
princípios da melhor forma e cumprir com todas as exigências que nos são impostas enquanto instituição
de ensino superior, necessitamos de tratar alguns dos seus dados pessoais.

Estes dados serão coletados por meio de cadastro em nosso site ou em nossa unidade. Para realizá-lo,
você notará que algumas informações são obrigatórias, pois atendem padrões estabelecidos por órgãos
da administração pública, como o Ministério da Educação - MEC. Além desses dados, outras informações
nos ajudam a entender melhor seus interesses e personalizar, ainda mais, seu atendimento, tais como
dados técnicos da sua navegação como endereço de Protocolo de Internet (endereço IP), registro de
acesso, geolocalização do endereço IP, tipo do navegador utilizado, versão do sistema operacional,
modelo e características do aparelho utilizado para o acesso, banda de internet, operadora,
comportamento de pageview e páginas visitadas, de acordo com cookies liberados ou não por você.

São finalidades da obtenção de dados pessoais:

a)

Gestão acadêmica;

b) Programas de assistência social;
c)

Sistema de vigilância;

d) Prestação de serviços à comunidade;
e)

Acompanhamento de egressos;

f)

Divulgação de eventos e outras iniciativas;

g)

Comunicações institucionais;

h) Carteira de Identificação escolar;
i)

Infraestruturas tecnológicas;

j)

Cookies;

k)

Gestão administrativa.
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Gestão Acadêmica

Para proporcionarmos as condições necessárias de uma trajetória acadêmica de excelência e assegurar o
cumprimento de todas as obrigações legais a que estamos implícitos, os seus dados pessoais serão
tratados, para os seguintes fins:

a)

Gestão de matrícula e inscrições;

b) Manutenção e atualização do processo individual de ensino;
c)

Regimes e frequências;

d) Gestão de programas de mobilidade de caráter nacional e/ou internacional;
e)

Reconhecimento de equivalências;

f)

Emissão de certificados e diplomas;

g)

Gestão de assiduidade, aprovações e outras informações acadêmicas.

Programas de Assistência Sociais

Assegurando um acesso democrático e igualitário ao ensino superior, O Instituto de Educação e
Especialização Profissional – IEDEP EDUCACIONAL dispõe de diversos programas sociais, cuja gestão
depende, quando aplicável, do tratamento de alguns dos seus dados pessoais, para:

a)

Gestão de bolsas e outros apoios sociais;

b) Gestão de Convênios;

Sistema de vigilância

Ao zelar pela sua segurança de todos, bem como dos bens que se situam em nossas instalações, a
Faculdade Unificada do Estado de São Paulo dispõe de Sistemas de Vídeo vigilância em vários pontos das
suas instalações. Todas as câmaras encontram-se instaladas em estreita consonância com os requisitos
legalmente prescritos.

Prestação de serviços à comunidade

Através de seus cursos e atividades desenvolvidas, ou de estruturas especialmente montadas para o
efeito, a Faculdade Unificada do Estado de São Paulo coloca os seus saberes ao dispor da comunidade, na
forma de serviços prestados nos mais variados campos de conhecimento. Os dados pessoais coletados
neste momento são única e exclusivamente utilizados para a prestação dos serviços que requisitar.
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Acompanhamento de Egressos

Mais do que um imperativo legal, O Instituto de Educação e Especialização Profissional – IEDEP
EDUCACIONAL considera a necessidade de estabelecer e apoiar um quadro de ligação aos seus antigos
estudantes, uma verdadeira prioridade estratégica. Nesse sentido, para além de outras comunicações que
possa eventualmente subscrever, ser-lhe-ão enviadas, via correio eletrônico, comunicações relacionadas
com:

a)

Notícias da Faculdade;

b) Iniciativas de sucesso profissional (publicações, livros, artigos etc.);
c)

Questionários sobre empregabilidade;

d) Divulgação de oportunidades profissionais;
e)

Oferta de formação contínua;

f)

Eventos especificamente dirigidos ao perfil profissional.

O egresso poderá a qualquer momento cancelar, sem necessidade de apresentar justificativa, o
recebimento de tais comunicações.

Divulgação de eventos e outras iniciativas:

No âmbito de iniciativas promovidas pela Faculdade Unificada do Estado de São Paulo, poderão ser
solicitados alguns dos seus dados pessoais para efeitos de gestão da sua inscrição e participação.
Adicionalmente, poderá ainda haver lugar à captação de fotografias e/ou vídeos para efeitos de
divulgação e promoção em canais de comunicação internos e externos.

Comunicações institucionais

Para divulgar as atividades desenvolvidas pela Faculdade Unificada do Estado de São Paulo e informá-lo
sobre a vida da Instituição e das diferentes ações existentes, poderá receber diferentes tipos de
comunicações, tais como:

a)

Newsletters;

b) Divulgação da oferta formativa;
c)

Divulgação de oportunidades profissionais;

d) Pedidos de colaboração em atividades de investigação científica.

Carteira de identificação escolar

3

A carteira de identificação escolar é o seu documento de identificação pessoal e intransferível como
membro da comunidade acadêmica, garantindo-lhe o acesso a um conjunto de serviços da Faculdade
Unificada do Estado de São Paulo, bem como dos direitos reservados aos estudantes. Os dados associados
a carteira de identificação só serão tratados na medida do estritamente necessário para acesso a
infraestrutura da Faculdade.

Infraestruturas tecnológicas

Caso utilize as infraestruturas tecnológicas da O Instituto de Educação e Especialização Profissional –
IEDEP EDUCACIONAL, incluindo redes wifi, alguns dos seus dados pessoais serão automaticamente
recolhidos e analisados, por forma a monitorizar a segurança dessas infraestruturas e prevenir utilizações
abusivas ou inadequadas as atividades acadêmicas.

Cookies

Os portais da Faculdade Unificada do Estado de São Paulo utilizam cookies para assegurar a melhor
experiência de utilização possível. Os cookies permitem às plataformas distinguir cada visitante e manter
as suas preferências ao longo da respetiva sessão.

Gestão administrativa

Para assegurar o regular funcionamento da Instituição de Ensino, poderão ser tratados alguns dos seus
dados pessoais para:

a)

Apoio à tomada de decisão e à melhoria contínua dos processos internos;

b) Emissão da Carteira de Identificação;
c)

Controle e gestão do acesso e utilização de serviços da Faculdade;

d) Processamento de pagamentos;
e)

Apreciação de reclamações, requerimentos, recursos e procedimentos similares;

f)

Cumprimento com outras obrigações jurídicas, incluindo a cooperação com as autoridades
competentes;

g)

Comunicações em caso de eventuais emergências.

Os dados que tratamos dependem do contexto da sua interação com a Faculdade Unificada do Estado de
São Paulo, podendo incluir, designadamente:
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a)

Dados sobre identificação: nome civil, nome social, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de
nascimento, sexo, estado civil, número e cópia do documento de identificação (CPF, RG/RNE ou
outro);

b) Dados sobre contato: endereço postal, endereço de e-mail, números de telefones;
c)

Dados acadêmicos: estabelecimentos de ensino anteriores, certificados e diplomas acadêmicos,
histórico escolar, nota do ENEM;

d) Dados profissionais: emprego atual, profissão;
e)

Dados de pagamento: nome do titular da conta e dados da conta;

f)

Dados de responsáveis: nome, telefone e número de documento de identidade do responsável
legal (em casos de estudante menor de idade) e/ou financeiro;

g)

Dados de saúde: informação sobre deficiência física e atestados médicos;

h) Dados de imagem: fotografia e vídeo
i)

Dados de renda familiar: situação de emprego e salário de membros da mesma família

O Instituto de Educação e Especialização Profissional – IEDEP EDUCACIONAL apenas partilhará os seus
dados com:

a)

Administração Pública (Ministério da Educação e Universidades públicas) para cumprimento de
obrigações jurídicas prevista legalmente;

b) Instituições do setor bancário e seguradoras, para gestão e processamento de pagamentos e
celebração de contratos de seguros;
c)

Instituições com as quais haja celebrado contratos ou outros instrumentos de
cooperação/convênios nos termos estritamente necessários para a execução daqueles;

d) Outras instituições ou pessoas singulares caso para tal disponha do seu consentimento.

Qualquer outra transferência de dados ser-lhe-á informada antes de ser realizada.

O Instituto de Educação e Especialização Profissional – IEDEP EDUCACIONAL conservará os seus dados
pessoais pelo período considerado necessário para o cumprimento das finalidades para as quais eles
foram recolhidos ou para outras que com aquelas se encontrem devida e fundamentadamente
relacionadas no quadro da nossa missão institucional.

Poderemos ainda preservar os seus dados por um período superior sempre que exista uma obrigação
legal nesse sentido ou existam fortes razões de interesse público (como sejam fins de arquivo de interesse
público, de investigação científica ou histórica, ou estatísticos) que o justifiquem.

O Instituto de Educação e Especialização Profissional – IEDEP EDUCACIONAL protege a informação
referente a todos aqueles que com ela se relacionam, através da implementação de medidas técnicas e
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organizativas que, tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos de aplicação, a natureza, o
âmbito, o contexto e as finalidades de cada tratamento de dados pessoais desenvolvido sob a sua
responsabilidade, permitam mitigar os riscos, de geometria e intensidade variáveis, que possam afetar os
direitos e liberdades fundamentais dos titulares afetados no caso de uma violação dos seus dados
pessoais.

Caso assim o pretenda, poderá solicitar o acesso a informações adicionais relativamente à forma como os
seus dados estão a ser tratados, bem como retificá-los sempre que considere que eles se encontram
desatualizados ou inexatos, junto ao Encarregado da Proteção de Dados da Faculdade Unificada do Estado
de

São

Paulo,

o

Senhor

Eder

Gomes

de

Oliveira,

através

de

e-mail

para atendimento@iedepeducacional.com.br

Dentro de certos limites - como sejam os relacionados com a necessidade de conservação deles para o
cumprimento de obrigações jurídicas a que O Instituto de Educação e Especialização Profissional – IEDEP
EDUCACIONAL esteja vinculada - poderá ainda solicitar a eliminação dos seus dados, mediante pedido
fundamentado para esse mesmo endereço.

Sempre que estejam em causa dados recolhidos com base no seu consentimento, poderá a qualquer
momento o revogar e solicitar a pronta eliminação deles, sem, todavia, comprometer a licitude de
quaisquer operações realizadas com os dados até esse momento.

O Instituto de Educação e Especialização Profissional – IEDEP EDUCACIONAL apoia a participação dos
membros da sua comunidade nas webs sociais como forma de promoção de interações entre a
comunidade da instituição e a vasta comunidade de públicos com a qual partilha interesses. Contudo, a
Faculdade Unificada do Estado de São Paulo não responsabiliza pelos conteúdos aí colocados, que são da
exclusiva responsabilidade dos seus promotores.

Poderemos alterar esta Política de Proteção de Dados regularmente. Nessas ocasiões, publicaremos uma
versão atualizada. Caso ocorram alterações importantes na Política de Proteção de Dados, você será
notificado adequadamente.
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