
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E  

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Esta Política se aplica a todas as pessoas que interagem com o COLÉGIO 

SINODAL MONTENEGRO e informa seus direitos, elaborada de acordo com a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei 13.709/18) e o Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/14). Pois, a sua privacidade é importante para nós, por isso, 

respeitamos toda e qualquer informação sua que possamos coletar tanto digital 

como física, por meio de nossos vários canais, incluindo – mas não limitado a – sites 

web, aplicativos, redes sociais, serviço de atendimento (telefone, correspondência, 

etc.), formulários em papel. 

Assim, a presente Política de Privacidade contém informações sobre coleta, uso, 

armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais dos usuários e 

visitantes do site, com a finalidade de demonstrar transparência quanto ao assunto e 

esclarecer a todos interessados sobre os tipos de dados que são coletados, os 

motivos da coleta e a forma como os usuários podem gerenciar ou excluir as suas 

informações pessoais. 

QUEM DEVE UTILIZAR NOSSO SITE 

Nosso site pode ser acessado por todos. No entanto, o envio de mensagens pelo 

site que deverá ocorrer apenas por pessoas com mais de dezoito (18) anos de 

idade. Sendo assim, crianças e adolescentes não devem enviar mensagens via site. 

 

DOS DIREITOS DO USUÁRIO AO REPASSAR OS SEUS DADOS AO COLÉGIO 

SINODAL MONTENEGRO 

O usuário possui acesso facilitado às informações sobre os tratamentos que 

realizamos nos seus dados. Para tanto, o usuário deverá enviar uma requisição 

prévia, para ter acesso às informações sobre o uso e operação que realizamos com 

os seus dados, seja internamente ou órgãos governamentais.  



 
 

O usuário tem o direito em pedir explicações e orientações sobre a possibilidade de 

não fornecer consentimento e as consequências dessa decisão. 

O usuário possui o direito de acesso aos dados e confirmação de existência de 

tratamento, questionar a existência ou não do tratamento de seus dados, bem como 

solicitar uma cópia dos dados pessoais que nós possuímos sobre você. 

O usuário possui o direito de correção de dados incompletos, inexatos ou 

desatualizados, solicitar a correção ou alteração dos seus dados pessoais, caso 

você identifique que alguns deles estão incorretos, incompletos ou desatualizados. 

Contudo, para ser efetivada essa correção, teremos que checar a validade dos 

dados que você nos fornecerá. 

O usuário possui o direito de anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados, 

solicitar a eliminação, o bloqueio ou a anonimização dos seus dados pessoais da 

nossa base de dados quando forem desnecessários, excessivos, tratados em 

desconformidade com o disposto na legislação sobre proteção de dados pessoais 

ou, ainda, quando foram coletados com base no seu consentimento. Todos os dados 

coletados serão excluídos de nossos servidores quando você assim requisitar e 

quando estes não forem mais necessários ou relevantes para lhe oferecer acesso 

aos Sistemas e a eventuais funcionalidades, salvo se houver razão relevante para a 

sua manutenção, como eventual obrigação legal ou regulatória de retenção de 

dados ou necessidade de preservação destes para resguardo de direitos e atividade 

de legítimo interesse do COLÉGIO SINODAL MONTENEGRO. 

 

DAS FINALIDADES DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais de estudantes, familiares, colaboradores, fornecedores ou 

indivíduos que demonstrem interesse em nossas atividades e serviços coletados, 

tratados e armazenados pelo COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO 

possuem como requisitos a finalidade: 

a) cumprir as obrigações contratuais; 



 
 

b) cumprir as obrigações previstas na legislação aplicável; 

c) conhecer melhor os usuários do COLÉGIO SINODAL PROGRESSO 

MONTENEGRO e personalizar as iniciativas promocionais e publicitárias, caso eles 

concordem em recebê-las; 

d) para manter a qualidade dos produtos e serviços oferecidos; 

e) para fins adicionais não relacionados com a gestão da sua relação contratual, 

desde que forneça à instituição novo consentimento; 

f) para uso no legítimo interesse da instituição no limite da LGPD; 

g) para compor o banco de currículos de candidatos a vagas de trabalho. 

 

DA COLETA DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ART. 14 

DA LGPD)  

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO atua nas áreas de educação   

e pesquisa, por isso, conserva o cuidado especial aos dados pessoais de crianças e 

adolescentes na coleta, processamento, armazenamento ou compartilhamento que 

estão em seu poder, com o consentimento e a anuência explícita e consciente de 

seus pais ou responsáveis legais, de acordo com o art. 14 da LGPD, regras e 

legislações vigentes e de acordo com os interesses legítimos da instituição. 

Diante da dinâmica e rotinas dos serviços oferecidos, é possível que a coleta desses 

dados de crianças e adolescentes ocorra não apenas no instante da entrada em um 

local de atuação COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO, mas também 

em determinadas atividades durante a prestação dos serviços oferecidos. 

Pelo que, os pais ou responsáveis legais pela criança ou adolescente titular desses 

dados coletados, ao aceitar esta Política de Privacidade, estará ciente disso e, de 

que, mesmo assim, o COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO 

desenvolverá zelos proporcionais e razoáveis para nova coleta do consentimento 

específico e em destaque, dado por ao menos um dos pais ou responsáveis, para 



 
 

finalidades específicas, explícitas e informadas para o titular, limitadas ao mínimo 

necessário, ou seja, abrangendo apenas dados proporcionais e não excessivos, 

considerando a dinâmica e a finalidade da atividade a ser desenvolvida e, ainda, os 

recursos e as tecnologias disponíveis, primando pelo uso de uma linguagem 

simples, clara e acessível. 

De modo que, o COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO adota boas 

práticas de diretrizes de sigilo, armazenamento e tratamento estabelecidas pela 

LGPD, com as especificidades de compartilhamento interno e com terceiros, de 

acordo com o legítimo interesse e o atendimento de obrigação legal.  

Assim como, o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes pelo 

COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO poderá ocorrer com base na 

Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para cumprimento de 

obrigação legal, estando assim os pais ou responsáveis legais sabedores de que a 

necessidade de consentimento pode ser dispensada. 

 

DA COLETA DE DADOS SENSÍVEIS (ART. 11 DA LGPD) 

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO atua nas áreas de educação   

e pesquisa, por isso, conserva o cuidado especial na coleta, processamento ou 

armazenamento de dados sensíveis em casos de necessidades e com o 

consentimento quando fornecidos pelos titulares destes dados, ou quando ocorrer 

sem fornecimento de consentimento do titular quando for indispensável para, entre 

outras situações previstas na LGPD: 

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração 

pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; 

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 

anonimização dos dados pessoais sensíveis; 



 
 

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, 

administrativo e arbitral; 

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros; 

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de 

saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; 

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de 

identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos. 

 

DA COLETA DE DADOS PESSOAIS DE CANDITADOS A VAGAS DE TRABALHO 

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO admite o envio de currículos 

de candidatos por diversos canais, cujas informações constem dados pessoais dos 

interessados, a fim de que se possa analisar a aderência a eventual vaga de 

trabalho. Por isso, o COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO conserva 

o cuidado especial na coleta, processamento ou armazenamento de dados pessoais 

e dados sensíveis para tal situação. Assim, o candidato fornece o seu consentimento 

para o armazenamento de seu currículo com os respectivos dados informados pelo 

prazo de seu interesse em participar do banco de currículos.  

O candidato concorda em prestar informações complementares para o processo 

seletivo, como, por exemplo, testes de fatores comportamentais, de integridade, de 

conhecimento em português, que poderão ser realizados por empresas parceiras. 

Assim, o candidato autoriza o compartilhamento de todos os dados pessoais 

informados com empresas parceiras no recrutamento de interessados a eventual 

vaga de trabalho.  

DO USO DE COOKIES E SINALIZADORES DA WEB NA COLETA DE DADOS 

PESSOAIS 

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO para coleta dados pessoais 

a fim de concretizar, operacionalizar e aprimorar o atendimento ou serviço que for de 



 
 

interesse da pessoa titular desses dados, poderá coletar outros dados além 

daqueles mínimos necessários à finalidade específica de operacionalização do 

atendimento ou serviço desejado pelo titular.  

Os Cookies servem para garantir o bom funcionamento de sites e demais serviços 

online, assim como, para fornecer informações aos proprietários do site ou serviço 

online, por isso, esses pequenos arquivos de texto podem ser colocados no seu 

computador ou dispositivo portátil por sites ou serviços na web que você utilizados 

para melhorar o uso e a funcionalidade de serviços na web compatíveis do 

COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO e para entender melhor como 

visitantes e usuários utilizam o site institucional e serviços online, bem como as 

ferramentas e serviços por eles oferecidos, com o uso de ferramentas analíticas, 

visando a conhecer melhor o nosso público, Além disso, possuem a finalidade de 

garantir a segurança das informações processadas e de seus usuários. 

De modo que poderão ser coletados ainda, além dos dados pessoais “normais” 

(como, por exemplo, nome, data de nascimento, responsáveis legais, endereço de 

residência, número de telefone, e-mail), eventuais dados ou informações digitais 

que, de alguma forma, possam, em conjunto com outros dados, tornar identificável 

determinada pessoa (por exemplo, endereço IP, login de usuário, data e horário, 

telas acessadas, informações de dispositivo móvel, logs, cookies e afins). 

Nosso site é hospedado na plataforma Wix.com. O Wix.com nos fornece uma 

plataforma online que nos permite vender produtos e serviços para nossos clientes. 

As suas informações podem ser armazenadas no banco de dados do Wix.com. O 

Wix.com armazena as suas informações em servidores seguros por firewall. 

Os cookies que temos em nosso site são: 

 XSRF-TOKEN: Utilizado por motivos de segurança; 

 hs: Utilizado por motivos de segurança; 

 svSession: Usado em conexão com o login do usuário; 

 SR-caching: Usado para indicar o sistema a partir do qual o site foi 

renderizado; 



 
 

 bSession: Usado para medição da eficácia do sistema. 

 

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO poderá utilizar de aplicações 

de parceiros e prestadores de serviço contratados para com essas expertises de 

mercado, considerados operadores de dados nos termos estabelecido pela Lei 

13.709/2018. 

 

DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS? 

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO compartilha ou transmite 

com a Mantenedora INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTÊNCIA, EDUCAÇÃO E 

CULTURA (ISAEC), para a execução de contratos de prestação de serviços 

educacionais firmados com o titular ou responsáveis legais e, assim, possa 

desenvolver a atividade fim.  

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO compartilha ou transmite 

apenas dados pessoais essenciais de seus clientes com a empresa MAXIMIZE 

COMÉRCIO DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA, atender aos interesses 

legítimos na prestação de serviços educacionais e, ainda, exige em contrato a 

conformidade na proteção e privacidade de dados de acordo com a Lei 13.709/2018.  

 

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO poderá compartilhar ou 

transmitir entre os dados dos titulares, a pedido dos mesmos, poderá se transferir 

seus dados pessoais para outros países, desde que estes possuam leis e 

regulamentações compatíveis com as vigentes no Brasil. 

Além disso, nossos serviços podem conter links para outros sites ou serviços. Não 

somos responsáveis pelas práticas de privacidade de tais sites ou serviços. 

Recomendamos que tenha cuidado ao sair dos nossos Serviços e leia as 

declarações de privacidade de todo e qualquer site ou serviço que você visite antes 



 
 

enviar as suas Informações Pessoais. Esta Política de Privacidade não se aplica a 

tais sites e serviços de terceiros linkados. 

 

DA RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS APÓS O TÉRMINO DO TRATAMENTO 

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO manterá guardados os seus 

dados pessoais e de seus representados legais, durante a vigência da relação 

contratual. Caso não se manifeste pelos canais referenciados no final desta política 

de forma contrária, seus dados serão mantidos na base institucional para uma 

possível prestação de serviços pelo período determinado em lei. 

 

DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO desenvolve sistemas de 

segurança para aplicação e em conjunto de diversas tecnologias para assegurar a 

integridade, disponibilidade e confidencialidade de suas informações. O acesso às 

informações pessoais coletadas e armazenadas são restritos aos colaboradores e 

prestadores de serviço autorizados a tratar essas informações, as quais são 

utilizadas somente para finalidade para a qual foi autorizada.  

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO exige que todos seus 

colaboradores e prestadores de serviço observem e sigam as políticas, padrões, 

procedimentos e orientações estabelecidas para o cumprimento da presente Política 

de Privacidade e para Segurança da Informação, através da conscientização, 

treinamentos, monitoramento, entre outras orientações.  

 

DAS ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO reserva-se o direito de 

modificar essa Política de Privacidade a qualquer momento e sempre que 

necessário, então, é recomendável que o usuário e visitante revise-a com 



 
 

frequência. As alterações e esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após 

sua publicação no site. Ao utilizar o serviço ou fornecer informações pessoais após 

eventuais modificações, o usuário e visitante demonstra sua concordância com as 

novas normas. Caso sejam feitas alterações relevantes, assim consideradas aquelas 

que necessitem de um novo consentimento seu, iremos solicitá-lo novamente. 

 

DA JURISDIÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado 

integralmente o Foro da Comarca de Montenegro/RS, local em se encontra a nossa 

sede. 

DO ENCARREGADO DE DADOS 

O COLÉGIO SINODAL PROGRESSO MONTENEGRO possui um Encarregado pelo 

Tratamento de Dados Pessoais específico, que atua como canal de comunicação de 

junto aos titulares dos dados e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – 

ANPD, desempenhando as atividades previstas em lei entre outras previstas pelo 

empreendimento ou unidade controladora de dados.  

Toda e qualquer requisição em relação aos seus dados pessoais poderá ser feita 

diretamente pela pessoa titular ou pelo seu responsável legal através de contato 

pelo e-mail abaixo específico.   

Contato: protecaodedados@sinodalprogresso.com.br 

Encarregada: Adriane Perinanazzo Wesling 


