POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A SOMOS Educação S.A. (a “SOMOS EDUCAÇÃO”) tem o compromisso de respeitar a sua
privacidade e, dentro dos mais rigorosos padrões de segurança da Internet, criou esta
política de privacidade ("Política de Privacidade") para proporcionar a vocês, usuários
(“Você” ou “Usuário”), um claro entendimento sobre como serão tratados os seus dados
fornecidos e/ou coletados durante a sua utilização da plataforma e-docente.
A. Informações coletadas
Ao realizar o cadastro no e-docente pela primeira vez será necessário o fornecimento de
algumas informações pessoais, tais como nome, endereço eletrônico, função do Usuário
nas escolas em que atua na rede pública ou privada, segmentos de atuação, nome e CEP
das escolas. Esses dados ficarão armazenados no servidor de dados da SOMOS
EDUCAÇÃO, para que Você possa utilizar os materiais e recursos disponíveis, bem como
ser informado de lançamentos, sugestões de conteúdos e receber convites para eventos,
caso seja de seu interesse.
O e-docente também recebe e armazena automaticamente, por meio de cookies,
informações sobre as atividades do navegador, incluindo: endereço IP (“Internet
Protocol”), a página acessada, contagem e tempo de acessos, tipo de navegador, data e
hora em que o Usuário acessou o e-docente, ID’s ou identificadores únicos de aparelhos,
características de aparelhos e software, navegador, informações sobre a conexão,
estatísticas sobre visualização de página, URL’s de origem, dados de anúncios,
informações demográficas (sexo e idade), informações geográficas (país, estado, cidade,
bairro e CEP) e outros dados padrão de logs da Internet. Estes registros de atividades
(logs) serão utilizados apenas para fins estatísticos e de métricas dos serviços
disponibilizados.
Hoje em dia, grande parte das lojas virtuais, websites e plataformas digitais trabalham
com este sistema e o modelo de “Cookie”, também adotado pela SOMOS EDUCAÇÃO,
que é considerado um dos mais simples e menos invasivos de todo o mercado. A SOMOS
EDUCAÇÃO se resguarda o direito de alterar algum dispositivo na utilização desta
ferramenta, independentemente de qualquer aviso prévio aos Usuários.
B. Uso das informações coletadas
Os dados cadastrais do Usuário serão coletados e mantidos sob o mais rigoroso sigilo e
são utilizados somente com o objetivo de fornecer os melhores produtos, serviços e
conteúdos para Você, sempre aperfeiçoando as funcionalidades do e-docente.
Com as informações coletadas, visamos:






identificar os conteúdos acessados por Você;
caracterizar as suas preferências pessoais para aprimorar a sua experiência no edocente;
acompanhar e aprimorar a performance do e-docente;
impactar os Usuários com comunicações nas redes de display do Google, no
YouTube, no Facebook e no Instagram;
personalizar a publicidade e o conteúdo visualizado por Você;




disparar e-mails com conteúdo informativo, cursos, eventos, publicidade, etc.; e
entender o perfil de comportamento e/ou navegação do Usuário.

C. Compartilhamento das informações coletadas
A SOMOS EDUCAÇÃO não utilizará os dados pessoais do Usuário para outras finalidades
que não aquelas relativas à administração, gerenciamento e publicidade do e-docente.
Porém, para melhor fruição dos serviços oferecidos, a SOMOS EDUCAÇÃO poderá
compartilhar os dados pessoais dos Usuários com empresas afiliadas e/ou parceiras
(como, por exemplo, instituições de ensino, editoras, agências de publicidade, etc.), que
auxiliem nas atividades da somos educação e na operação da plataforma.
Essas empresas parceiras, no entanto, não estão autorizadas a usar ou divulgar os dados
pessoais dos Usuários para qualquer outra finalidade, sendo a SOMOS EDUCAÇÃO
responsável por assegurar que referidas empresas tratem os seus dados
confidencialmente e exclusivamente para a finalidade para a qual essas empresas
necessitaram ter acesso aos seus dados. AO REALIZAR O CADASTRO E ACESSAR A
PLATAFORMA, VOCÊ EXPRESSAMENTE CONCORDA COM A TRANSFERÊNCIA DESSES
DADOS A QUAISQUER PARCEIROS COMERCIAIS DA SOMOS EDUCAÇÃO, SUAS
AFILIADAS E SUBCONTRATADAS.
A SOMOS EDUCAÇÃO não comercializa os seus dados pessoais com terceiros. No entanto,
a SOMOS EDUCAÇÃO poderá oferecer conteúdos, convite de eventos e/ou campanhas
conjuntas com parceiros que, para efetivação da sua participação, solicitem que
informações pessoais (nome, dados, etc.) sejam compartilhadas. AO ACEITAR A
QUALQUER CONVITE E/OU ADERIR A QUALQUER CAMPANHA, VOCÊ CONSENTE EM
COMPARTILHAR SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, QUE SERÃO UTILIZADAS CONFORME
AS POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DESTES PARCEIROS.
Ademais, nos casos em que (i.) a SOMOS EDUCAÇÃO seja obrigada pela legislação a
informar as autoridades competentes sobre fatos, informações e ou dados inseridos por
Você no e-docente; (ii.) informações sejam solicitadas por uma ordem expedida por
autoridade competente no cumprimento de suas atribuições legais (tanto em seu país
como em outras jurisdições); ou (iii.) houver violações ou suspeita de violações desta
Política de Privacidade ou da lei, a SOMOS EDUCAÇÃO poderá disponibilizar os seus dados
que estiverem armazenados em nossos sistemas e banco de dados. A SOMOS EDUCAÇÃO,
porém, se compromete a revelar as informações limitando-se ao mínimo necessário para
atingir as finalidades exigidas.
D. Guarda das informações coletadas
Qualquer informação fornecida por Você será coletada e guardada sob o mais rigoroso
sigilo e de acordo com rígidos padrões de segurança e confiabilidade.
A SOMOS EDUCAÇÃO adota níveis de segurança dentro dos requisitos legais para a
proteção dos dados dos Usuários e empresa os melhores esforços na manutenção da
integridade das informações que forem fornecidas, razão pela qual a SOMOS EDUCAÇÃO
NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELOS DANOS DECORRENTES DO SEU ACESSO E/OU
UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS.

E. Referência legal para redação desta Política de Privacidade e Segurança
Esta Política de Privacidade e Segurança é amparada pela legislação que rege no Código
de Defesa do Consumidor, principal lei que rege os direitos dos consumidores no Brasil,
bem como pelo Marco Civil da Internet, juntamente com outras leis e regulamentos além
de ser validada por nosso Departamento Jurídico.
Em caso de alguma divergência sobre nossa Política de Privacidade e Segurança ou
reclamações sobre os conteúdos oferecidos pela SOMOS EDUCAÇÃO, sinta-se livre para
entrar em contato conosco, pelos nossos canais de comunicação
(atendimento@aticascipione.com.br e saceditorasaraiva@somoseducacao.com.br).

