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Não nos é possível identificar o
usuário/titular de dados a partir
destas informações coletadas.

AVISO DE 
PRIVACIDADE
O Centro Universitário Autônomo do Brasil - UNIBRASIL, preocupado com a proteção de dados e 
com a privacidade das pessoas envolvidas em suas atividades, desenvolveu um canal de 
atendimento para que você possa exercer seus direitos como titular de dados pessoais. Este 
documento serve para trazer informações importantes sobre esse tratamento de dados.

Caso você fique com dúvida sobre qualquer termo ou item disposto neste documento, você 
pode entrar em contato através do e-mail privacidade@unibrasil.com.br. Demais informações 
estão disponíveis em nossa Política de Privacidade.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
FORNECIDOS DIRETAMENTE POR VOCÊ

TRATADOS INDIRETAMENTE

Alguns dados são
coletados quando você
entra em contato conosco
para tirar dúvidas ou
requisitar serviços

Coletamos dados no
momento da matricula
para que possamos
realizar nossas obrigações
contratuais e legais

Através de cookies e de plug-
ins de terceiros, ocorrendo o
armazenamento em seu
dispositivo ou em seu
navegador

Alguns destes cookies são
essenciais para o funcionamento
do site, outros são para fins
analíticos ou publicitários

DADOS PESSOAIS DE MENORES E ADOLESCENTES

Os representantes legais deverão supervisionar e representar
crianças e adolescentes com idade inferior à 16 (dezesseis) anos e
assistir os adolescentes em idade superior à 16 (dezesseis) anos e
inferior à 18 (dezoito) anos, tendo em vista a capacidade dos
agentes e as atividades por nós oferecidas.



COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Seus dados serão acessados
somente por profissionais
autorizados e treinados. Não
realizamos comercialização
de seus dados pessoais.

Compartilhamos seus dados
somente com os parceiros
comerciais necessários para o
pleno funcionamento de nossas
atividades.

SEUS DIREITOS

A Lei Geral de Proteção de Dados em seu Art. 18 determina que o
titular de dados possui um serie de direitos que pode exercer,
isso ocorre tendo em vista que você, mesmo compartilhando seus
dados com empresas, sempre será o verdadeiro dono de seus
dados e pode determinar para quais fins serão utilizados. Como:

Confirmação da existência do tratamento;

Acesso aos dados;

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados
em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados;

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os
segredos comercial e industrial; 

Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas
hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, estudo por
órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível a anonimização dos dados pessoais; 

Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados
dispostos na Lei Geral de Proteção de Dados ou uso exclusivo do controlador, vedado seu
acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados; 

Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados; 

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa, e:

Revogação do consentimento, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os
tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anteriormente manifestado.


