EF LEARNING – CURSOS E TREINAMENTOS LGPD
|EDUCAÇÃO DIGITAL|PRIVACIDADE|PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS|

EXPLICAÇÕES INICIAIS
Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o Aviso de Privacidade para acesso
ao sítio da EF LEARNING – CURSOS E TREINAMENTOS |Educação Digital| Privacidade|
Proteção de Dados Pessoais|. No sítio da EF LEARNING Você encontrará informações,
capacitações, cursos e treinamentos sobre educação digital, privacidade e proteção de
dados pessoais, em especial sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD.
Você sabia que desde 18 de setembro de 2020 está em vigor no Brasil a Lei 13.709/2018,
conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou LGPD? Esta Lei procura
equilibrar a autodeterminação informativa, isto é, o seu direito, como titular dos dados
pessoais, de decidir o que será feito com eles, com o importante papel que os dados
desempenham na economia, considerados atualmente como um de seus principais ativos.
Os seus dados pessoais são muito importantes, pois podem revelar muito sobre Você.
Por esse motivo, nos comprometemos a cuidar deles, não os utilizando fora das finalidades
para as quais foram coletados.
Zelamos para que a nossa relação seja a mais transparente possível, razão pela qual este
AVISO DE PRIVACIDADE apresenta como trataremos os seus dados pessoais quando
você acessar o site da EF LEARNING – CURSOS E TREINAMENTOS |EDUCAÇÃO DIGITAL|
PRIVACIDADE| PROTEÇÃO DE DADOS| (https://www.cursoslgpd.com.br). Este Aviso de
Privacidade também engloba os dados coletados em nossos perfis em redes sociais, como
Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Tik Tok, Linkedin, entre outros.

Qualquer dúvida que Você tenha sobre como estamos tratando os seus dados pessoais,
por favor, nos contate! Estamos à disposição para os esclarecimentos que considerar
necessários (contato@cursoslgpd.com.br ou contato@lgpdesquematizada.com.br).
Ah, uma dica. Como cidadã e cidadão, é muito importante conhecer a Lei Geral de Proteção
de Dados. Neste link, Você tem acesso à integra atualizada da LGPD:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
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O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESTE AVISO DE PRIVACIDADE?
Neste Aviso de Privacidade Você encontrará como seus dados serão tratados.
Procuramos escrevê-lo em linguagem acessível, evitando termos técnicos. O objetivo é
estabelecer contigo uma relação transparente, que permita o exercício da sua
autodeterminação informativa, isto é, que Você esteja informado para que possa decidir
conscientemente sobre o uso dos seus dados pessoais.

PARA QUE SERVE ESTE AVISO DE PRIVACIDADE?



Este Aviso de Privacidade possibilitará que mantenhamos com Você, visitante do nosso site,
das nossas redes sociais, estudante dos nossos cursos e treinamentos, uma relação
transparente, que tenha como padrão a proteção da sua privacidade e dos seus dados
pessoais. Uma relação transparente e informada permitirá que Você exerça plenamente a
sua autodeterminação informativa, que é um dos fundamentos da proteção de dados
no Brasil.



Para que a nossa relação seja a mais transparente possível e respeite o seu direito de decidir
o que será feito com os seus dados (autodeterminação informativa), explicaremos quais
dados pessoais coletamos, os motivos pelos quais serão coletados e como serão utilizados.



Você também será informado caso os seus dados sejam compartilhados com terceiros.



O objetivo do tratamento dos seus dados pessoais é melhorar a sua experiência quando
contata a EF LEARNING, acessando nossos diferentes produtos e serviços. Quando Você se
inscreve em nossos cursos e treinamentos, precisamos de alguns dos seus dados para a
inscrição, envio de materiais didáticos, links de acesso às aulas, entre outros assuntos
correlatos. O mesmo ocorre quando Você se inscreve em nossa lista VIP. Em ambas as
situações, podemos divulgar novos cursos, treinamentos, livros, enviar notícias, sempre
relacionadas à educação digital, privacidade e proteção de dados pessoais. Caso não tenha
mais interesse em receber o nosso material, a qualquer momento Você pode
descadastrar o seu e-mail.



Este Aviso de Privacidade busca esclarecer os seus direitos como titular dos dados pessoais
tratados pela EF LEARNING, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema de
privacidade e proteção dos dados pessoais.
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Importante que saiba, desde logo, que coletaremos apenas os dados necessários ao
exercício das finalidades aqui dispostas.



QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS COMO TITULAR DE DADOS?

A Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada em 14 de agosto de 2018 e em vigor
desde 18 de setembro de 2020, estruturou um sistema de proteção de dados pessoais que
assegura uma série de direitos aos titulares dos dados (titular é qualquer pessoa
cujos dados pessoais estejam sendo tratados, isto é coletados, armazenados, processados,
arquivados, eliminados etc.), ao mesmo tempo que proporciona segurança jurídica às
organizações que tratam esses dados. Para que fique mais claro, dado pessoal é tudo aquilo
que te identifica ou pode te identificar.
Os direitos do titular buscam assegurar a sua autodeterminação informativa,
estabelecendo uma relação transparente, norteada pela boa-fé e por princípios, criando
um ambiente que tenha a proteção de dados pessoais pensada desde a concepção do
produto ou serviço oferecido, padrão que deve nortear todos os processos de tratamentos
de dados pessoais.
De acordo com a LGPD, Você, como titular de dados pessoais, tem direito a obter do
controlador de dados (por exemplo, de nós, da EF LEARNIGN), a qualquer momento,
mediante requisição:


Confirmação da existência de tratamento dos seus dados pessoais.



Direito de acesso aos seus dados pessoais que estão sendo tratados pelo controlador.



Direito de que seus dados sejam corrigidos, caso estejam incompletos, inexatos ou
desatualizados.



Direito à anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com a LGPD.



Como titular dos dados, caso troque de fornecedor de produto ou de serviço, Você tem o
direito a levar os dados consigo, resguardados os segredos comerciais e industriais.
Denomina-se este direito de portabilidade dos dados pessoais.



Se houver alguma modificação no tratamento dos seus dados Você será avisada ou
avisado, em respeito à transparência e à sua autodeterminação informativa.
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Em algumas hipóteses, a LGPD permite que os seus dados pessoais sejam tratados mesmo
sem o seu consentimento. Porém, Você pode se opor a esse tratamento, solicitando que
se encerre.



Você tem o direito de solicitar que os dados pessoais tratados com o seu consentimento
sejam eliminados, o que não será realizado apenas nas hipóteses previstas na LGPD.



Como titular dos dados pessoais, Você tem o direito de ser informado sobre a possibilidade
de não fornecer o consentimento, bem como de eventuais consequências oriundas da
negativa.



Você tem o direito de revogar o consentimento com a mesma facilidade que teve
para consentir.

COMO NOS RELACIONAREMOS COM VOCÊ?

Nos relacionaremos com Você principalmente por meio de mensagens eletrônicas,
especialmente quando houver alguma informação, novidade ou estivermos lançando
produtos ou serviços relacionados à educação digital, privacidade ou proteção de dados
pessoais. Os seus dados pessoais serão utilizados apenas se tivermos o seu
consentimento ou se enquadrar em outra hipótese permitida pela Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais.
Reforçamos que o seu consentimento é revogável a qualquer tempo, de forma gratuita
e com a mesma facilidade que teve para consentir. Se a utilização dos seus dados estiver
sendo feita com fundamento em outra hipótese legal diversa do consentimento, Você
também poderá solicitar que o tratamento dos seus dados seja encerrado, o que será feito,
exceto se por obrigação legal, regulatória, administrativa ou judicial for necessário manter
o tratamento. Nas mensagens que enviarmos para Você haverá a opção de
descadastramento, o que interromperá o envio de novas mensagens.

COMO COLETAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

Os seus dados pessoais podem ser coletados por nós das seguintes formas:


Quando Você visita nosso site e preenche formulários nos quais demonstra o
interesse de receber informações sobre nossos eventos, publicações e notícias. Em respeito
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ao princípio da necessidade ou da minimização dos dados, coletamos apenas os dados
necessários para atendermos a sua solicitação. Dados da sua navegação também são
captados por meio de cookies.


Cookies: assim que entra em nosso site Você pode escolher quais cookies serão utilizados.
Estão previamente habilitados apenas os cookies necessários à navegação. Você pode
optar por habilitar outros cookies. Nesse caso, como às vezes contratamos o serviço de
impulsionamento de publicações, principalmente no Facebook e no Google ADS, pode ser
que Você receba publicidade sobre nossos produtos e serviços ao acessar outras
plataformas.



E-mails e Redes Sociais: é possível também coletarmos os seus dados quando Você nos
envia e-mails ou preenche algum formulário em nossas redes sociais, como Facebook,
Instagram, Linkedin, WhatsApp, Telegram.



Quando Você contrata os nossos produtos ou Serviços: as inscrições para os nossos
cursos e treinamentos geralmente são feitas por intermédio de plataformas parceiras, como
é o caso do Sympla e do Hotmart. Ao realizar as inscrições coletamos seu nome, e-mail,
área de formação e seu telefone. Os dados são os mínimos necessários ao fornecimento de
nossos produtos ou serviços. Quando houver exigência legal, regulatória ou contratual,
outros dados podem ser coletados para o cumprimento dessas obrigações. É sempre muito
importante quando for navegar fora do nosso site, que conheça o Aviso ou Política de
Privacidade e de Cookies do parceiro. No caso do Sympla, Você pode acessar os termos e
políticas neste link: https://termos-e-politicas.sympla.com.br/hc/pt-br; a política do Hotmart
está disponível neste link: https://www.hotmart.com/pt-BR/legal/privacy-policy.

QUAIS DADOS PESSOAIS COLETAMOS?

Preparamos uma tabela para facilitar a sua visualização sobre os dados pessoais que
coletamos e utilizamos.
TIPOS DE DADOS
PESSOAIS
Quais dados pessoais
Você fornece quando
se inscreve em nossos
cursos e evento?
Dados coletados nas
plataformas de
pagamento dos nossos
cursos e serviços

DESCRIÇÃO DOS DADOS
e-mail, nome completo, Estado, Telefone.
Eventualmente podem ser coletados dados
complementares,
especialmente
para
cumprimento
de
obrigações
legais,
regulatórias ou contratuais.
Os pagamentos por nossos serviços ou
produtos são, em regra, realizados em
plataformas parceiras. Quando isso ocorre,
Você também fornece os dados necessários
para a operacionalização do pagamento.
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Dados coletados
automaticamente

Ressaltamos que o tratamento desses
dados são responsabilidade da plataforma
de
pagamento,
razão
pela
qual
recomendamos a leitura do aviso de
privacidade desta organização terceira.
Alguns dados de navegação são coletados
automaticamente quando Você acessa o
nosso site. São eles, exemplificativamente:
IP da máquina que está utilizando para
acessar o site; porta lógica de origem; data,
hora e fuso horário do acesso; histórico de
páginas visitadas no nosso site, entre
outros.

PARA QUAIS FINALIDADES UTILIZAMOS OS SEUS DADOS?

Em sua interação conosco, coletamos alguns de seus dados pessoais. O nosso padrão
operacional (Privacy by Default) é coletar apenas os dados que são necessários para as
finalidades do tratamento. Para quem se cadastra para receber nossos e-mails informativos,
por exemplo, necessitamos de menos dados do que quem irá adquirir um de nossos cursos
e treinamentos. Em ambas as hipóteses, no entanto, nos centramos no que é, de fato,
necessário.
Para que isso fique ainda mais claro para Você, apresentamos abaixo os tipos mais
frequentes de interação conosco e, exemplificativamente, os dados pessoais coletados em
cada ocasião.
Dados de Cadastro para
Eventos, Newsletter e/ou
Relacionamentos

Nome, e-mail,
Federação.

Dados de Pagamento

O pagamento pelos nossos
produtos ou serviços são feitos
em
plataformas
parceiras,
seguindo as suas respectivas
políticas de privacidade. Por esse
motivo, recomendamos que leia a
Política de Privacidade da
plataforma parceira.
Podemos coletar dados que
revelam as suas atividades ao

Dados de Atividades

Unidade

da
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acessar nosso sítio, como a
frequência com que o utiliza?
Qual navegador de internet Você
utiliza? Dados de Conexão;
Histórico de compras, caso Você
tenha adquirido algum de nossos
produtos ou serviços, bem como o
seu histórico de navegação.

TÉRMINO DO TRATAMENTO

O tratamento dos seus dados pessoais será encerrado quando Você solicitar ou quando
eles não forem mais necessários para a finalidade para a qual foram coletados. Nessas
hipóteses, eles serão excluídos de nossos bancos de dados, adotando as técnicas
recomendadas e proporcionais para cada tipo de dado. Eventualmente, como explicaremos
abaixo, pode ser que tenhamos de manter os seus dados mesmo que solicite a exclusão,
quando isso for necessário, por exemplo, para cumprimento de uma exigência legal,
contratual ou regulatória.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS PARA CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES LEGAIS

Os seus dados podem ser compartilhados quando isso for necessário para o cumprimento
do disposto na legislação ou em caso de ordem judicial. As situações apresentadas
transcendem o nosso poder decisório, por serem exigências do Estado Democrático de
Direito. Cumprir leis e ordens judiciais é uma obrigação imposta a todas e a todos. Em
situações similares a essas, portanto, pode haver o compartilhamento dos dados pessoais.
Sempre que possível, Você será informada ou informado de tudo. Dizemos sempre que
possível, pois a natureza do ato pode ser sigilosa, impedindo a informação.

ANÚNCIOS E CONTEÚDOS DE TERCEIROS

Eventualmente poderemos compartilhar links para sites de terceiros que tragam
informações ou anunciem produtos ou serviços que podem ser do seu interesse. Nesse caso,
importante que Você leia o Aviso ou Política de Privacidade deste terceiro para
saber como seus dados pessoais serão tratados e se está de acordo com a forma de
tratamento, exercendo plenamente a sua autodeterminação informativa.
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TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Os nossos produtos e serviços não se direcionam a crianças e adolescentes. Dessa
maneira, não coletamos intencionalmente dados de crianças e adolescentes. Mesmo quando
ofertamos produtos de educação digital, que podem ser direcionados a crianças e
adolescentes, a contratação do produto ou do serviço será feita pelos pais ou
responsáveis legais.
Eventualmente, contudo, se alguma criança ou adolescente se inscrever em alguns de
nossos cursos ou eventos, excluiremos os dados assim que detectarmos que isso ocorreu.
Caso os pais ou responsáveis detectem que uma criança ou adolescente sob sua
responsabilidade compartilhou dados em nosso site, por favor, nos comunique
(contato@cursoslgpd.com.br
ou
contato@lgpdesquematizada.com.br)
que
providenciaremos a exclusão.

ATUALIZAÇÕES E REVISÕES NESTE AVISO DE PRIVACIDADE

O Aviso de Privacidade é um documento dinâmico, que precisa ser atualizado e revisto
periodicamente para que reflita, da melhor maneira possível, o tratamento que damos
aos seus dados pessoais, bem como para atender às evoluções legislativas e regulatórias
em privacidade e proteção de dados pessoais, o que deve se intensificar com o início da
atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, que está incumbida de regular
diversas partes da LGPD.
Com o início da vigência da LGPD, em 18 de setembro de 2020, decisões judiciais em matéria
de privacidade e proteção de dados também podem provocar a necessidade de atualização
e revisão deste Aviso. Além disso, estamos atentos às boas práticas de mercado, que serão
incorporadas a este Aviso quando estiverem em harmonia com a nossa atuação e quando
trouxerem incrementos à forma como tratamos dados pessoais, sempre com o intuito de
oferecer a Você, titular dos dados por nós tratados, a melhor experiência em privacidade e
proteção dos dados.
Mas não se preocupe com isso. Sempre que este AVISO DE PRIVACIDADE for atualizado
ou revisado sinalizaremos que isto ocorreu, para que Você tenha acesso à versão mais
atualizada.
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DÚVIDAS OU INFORMAÇÕES? FALE CONOSCO!

Reforçamos que Você pode nos contatar para qualquer dúvida relacionada a este AVISO
DE PRIVACIDADE. Estamos inteiramente à disposição Nosso e-mail é
contato@cursoslgpd.com.br ou contato@lgpdesquematizada.com.br.
CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO DESTE AVISO DE PRIVACIDADE

Versão original. Publicada em 19/12/2020.
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