POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Nós da WALTERCON CONTABILIDADE, Pessoa Jurídica de direito privado,
apresentamos esta Política de Privacidade que cobre a coleta, uso e
divulgação de informações pessoais que podem ser coletadas pela Empresa a
qualquer momento que você interagir com a Waltercon, como visitar nosso site,
adquirir nosso serviços, ou entrar em contato com a nossa empresa. A sua
privacidade é uma prioridade para nós e não medimos esforços para te
proteger.
Você reconhece que esta Política de Privacidade faz parte dos nossos Termos
de Serviço e, ao acessar ou usar nosso site, você concorda com todos os seus
termos e condições. Esta Política de Privacidade cobre a coleta, uso e
divulgação de informações pessoais que podem ser coletadas. Leia
atentamente para saber como coletamos informações, ou práticas de
informações, incluindo que tipo de informações são coletadas, como essas
informações são usadas, a quem divulgamos as informações e como
protegemos suas informações pessoais. Se você não concorda com estes
termos, por favor, não acesse ou use este site.
Nós nos reservamos o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer
momento. Quaisquer alterações, modificações, acréscimos ou exclusões
entrarão em vigor imediatamente a qualquer momento sem prévio aviso. Você
reconhece e concorda que é sua responsabilidade revisar este site e esta
Política de privacidade periodicamente e estar ciente de quaisquer
modificações que por ventura aconteçam. Seu uso continuado do site após tais
modificações constituirá seu reconhecimento da Política modificada e
concordância em obedecer e ser regido pela Política modificada.
TIPOS DE INFORMAÇÕES COLETADAS
A fim de melhor lhe fornecer nossos diversos serviços, coletamos dois tipos de
informações sobre nossos usuários: Informações de identificação pessoal e
Informações de identificação não pessoal. Nosso principal objetivo ao coletar
informações sobre você é fornecer uma experiência tranquila, eficiente e
personalizada ao usar nosso site e contratar nossos serviços.
Informação pessoalmente identificável: Refere-se a informações que nos
permitem saber quem você é. Quando você se envolve em certas atividades
neste site, como por exemplo, envio de conteúdo e/ou postagem de conteúdo
em nosso blog, fóruns de discussão ou outras áreas públicas, ou nos enviando
comentários, podemos pedir que você forneça certas informações sobre você,
preenchendo e enviando um formulário online. É totalmente opcional para você
se envolver nessas atividades. Se você decidir se envolver nessas atividades,
no entanto, podemos pedir que nos forneça informações pessoais, como seu
nome e sobrenome, endereço para correspondência (incluindo código postal),
endereço de e-mail e outras informações de identificação pessoal. Dependendo
da atividade, algumas das informações que pedimos que você forneça são
identificadas como obrigatórias e outras como voluntárias. Se você não
fornecer os dados obrigatórios com relação a uma atividade específica, não
poderá participar dessa atividade.

Informações não pessoalmente identificáveis: Refere-se a informações que
não identificam por si só um indivíduo específico. Coletamos certas
informações sobre você com base em onde você visita em nosso site de várias
maneiras. Essas informações são compiladas e analisadas de forma pessoal e
agregada. Essas informações podem incluir o Uniform Resource Locator
(“URL”) do site da Web de onde você acabou de chegar, qual URL você acessa
em seguida, qual navegador está usando e seu endereço de protocolo de
Internet (“IP”). Um URL é o endereço global de documentos e outros recursos
na World Wide Web (WWW). Um endereço IP é um identificador para um
computador ou dispositivo em uma rede Transmission Control Protocol /
Internet Protocol (“TCP / IP”), como a World Wide Web. Redes como a Web
usam o protocolo TCP / IP para rotear informações com base no endereço IP
do destino. Em outras palavras, um endereço IP é um número que é atribuído
automaticamente ao seu computador sempre que você está navegando na
web, permitindo que os servidores da web localizem e identifiquem o seu
computador. Os computadores exigem endereços IP para que os usuários se
comuniquem na Internet.
MÉTODO DE COLETA E USO DE INFORMAÇÕES
Não coletamos nenhuma informação de identificação pessoal sobre você, a
menos que você a forneça voluntariamente. Você nos fornece certas
Informações de Identificação Pessoal quando: se inscreve em nossos serviços
e registra seu endereço de e-mail conosco; inscreve-se para ofertas especiais
de terceiros selecionados; envia mensagens de e-mail, cadastra seus dados
para candidatura de vaga de emprego, envia formulários ou transmiti outras
informações por telefone ou mensagens eletrônicas; ou outras informações de
pagamento ao solicitar serviços em nosso site. Também podemos coletar
informações suas em outros pontos do nosso site que afirmam que tais
informações estão sendo coletadas.
Além disso, também podemos coletar, ou nosso servidor de anúncios e/ou
servidor de conteúdo de terceiros pode coletar, certas Informações não
pessoalmente identificáveis. Em última análise, essas informações são
armazenadas na forma de categorias de loja e, em alguns casos, URLs
específicos. Usamos seu endereço IP para diagnosticar problemas com nossos
servidores e software, para administrar nosso site e para coletar informações
demográficas. Nossos servidores de anúncios de terceiros também nos
fornecerão relatórios resumidos, mas não individuais, que nos dirão quantos
anúncios foram apresentados e clicados em nosso site.
Usaremos principalmente suas informações de identificação pessoal para
fornecer nossos serviços a você, conforme exigido por nossos contratos com
você. Também usaremos as Informações de Identificação Pessoal para
aprimorar a operação de nosso site, atender pedidos, melhorar nossos
esforços de marketing e promocionais, analisar estatisticamente o uso do site,
melhorar nossas ofertas de serviços e personalizar o conteúdo, layout e
serviços de nosso site. Podemos usar informações de identificação pessoal
para fornecer informações a você e contatá-lo a respeito de notificações
administrativas. Também podemos usar as Informações de Identificação
Pessoal para resolver disputas, solucionar problemas e fazer cumprir nossos
acordos com você, incluindo os Termos de Uso do Site, os Termos e
Condições de Vendas e esta Política Privada. Implementamos padrões

geralmente aceitos de tecnologia e segurança operacional para proteger as
informações de identificação pessoal contra perda, uso indevido, alteração ou
destruição. Apenas pessoal autorizado e fornecedores terceirizados têm
acesso às suas informações pessoais, e esses funcionários e fornecedores são
obrigados a tratar essas informações como confidenciais. Apesar dessas
precauções, não podemos garantir que pessoas não autorizadas não
obtenham acesso às suas informações pessoais.
LIBERAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Divulgação de informações para provedores de serviços e fornecedores
terceirizados. A Empresa pode divulgar suas Informações de Identificação
Pessoal a prestadores de serviços e fornecedores terceirizados para efetuar ou
realizar qualquer transação que você tenha solicitado da Empresa ou conforme
necessário para concluir suas obrigações contratuais com você. Isso inclui
provedores de serviços de e-mail, provedores de serviços e aplicativos de
marketing direto, incluindo pesquisa e referência e serviços de aprimoramento,
supressão e validação de dados.
A Empresa proíbe contratualmente a venda ou transferência de Informações de
Identificação Pessoal por tais provedores de serviços e fornecedores. A
Empresa pode compartilhar Informações de Identificação Pessoal com
empresas afiliadas que são direta ou indiretamente controladas por, ou sob o
controle comum da Empresa.
Oferecemos alguns de nossos serviços por meio de acordos contratuais com
afiliados, prestadores de serviços, parceiros e outros terceiros. Nós e nossos
parceiros de serviço usamos suas informações de identificação pessoal para
operar nossos sites e fornecer seus serviços. Ocasionalmente, podemos ser
solicitados pelas autoridades policiais ou judiciais a fornecer Informações de
identificação pessoal às autoridades governamentais
apropriadas. Divulgaremos informações de identificação pessoal após o
recebimento de uma ordem judicial, intimação ou para cooperar com uma
investigação policial. Cooperamos totalmente com as agências de aplicação da
lei na identificação daqueles que usam nossos serviços para atividades
ilegais. Nós nos reservamos o direito de relatar às agências de aplicação da lei
quaisquer atividades que, de boa-fé, acreditamos ser ilegais.
Também podemos fornecer informações de identificação não pessoal sobre as
vendas de nossos clientes, padrões de tráfego e informações de sites
relacionadas a anunciantes terceiros, mas essas estatísticas não incluem
nenhuma informação de identificação pessoal.
A Empresa possui salvaguardas para manter suas informações pessoais
precisas, completas e atualizadas para os fins para os quais são usadas. Você
sempre tem o direito de acessar e corrigir as informações pessoais fornecidas
e pode nos ajudar a garantir que suas informações de contato e preferências
sejam precisas, completas e atualizadas verificando este site. Além disso, você
pode solicitar uma cópia de suas informações pessoais, seu histórico de
registro de produto e suas interações com nossos agentes de suporte,
entrando em contato conosco no endereço de e-mail abaixo
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Em nosso site, você pode ter certeza de que suas informações de identificação
pessoal estão seguras, de acordo com os padrões atuais. A importância da

segurança para todas as informações de identificação pessoal associadas ao
nosso usuário é de extrema preocupação para nós. Suas informações de
identificação pessoal são protegidas de várias maneiras e residem em um
servidor seguro ao qual apenas funcionários selecionados da Waltercon e
contratados têm acesso por meio de senha.
Para atendê-lo com mais eficiência. Como resultado, enquanto nos esforçamos
para proteger suas informações de identificação pessoal, você reconhece que:
existem limitações de segurança e privacidade da Internet que estão além do
nosso controle; a segurança, integridade e privacidade de toda e qualquer
informação e dados trocados entre você e nós através deste site não podem
ser garantidos; e quaisquer informações e dados podem ser visualizados ou
adulterados em trânsito por terceiros.
POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DE SITES DE TERCEIROS
Este documento trata apenas do uso e divulgação de informações que
coletamos de você. Outros sites acessíveis através do nosso site têm suas
próprias políticas de privacidade e coleta de dados, uso e prática de
divulgação. Não somos responsáveis pelas políticas ou práticas de
terceiros. Além disso, outras empresas que colocam publicidade em nosso site
podem coletar informações sobre você quando você visualiza ou clica em sua
publicidade por meio do uso de cookies. Nós não podemos controlar essa
coleção de informação. Você deve entrar em contato com esses anunciantes
diretamente se tiver alguma dúvida sobre o uso das informações que eles
coletam.
CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
A empresa precisa coletar e usar certas informações sobre os indivíduos para
aprimorar a experiência e compreender algumas dimensões qualitativas e
quantitativas sobre os indivíduos, otimizando assim toda a empresa como um
ciclo de feedback ativo. Esses indivíduos podem incluir clientes, afiliados,
contatos comerciais, funcionários e outras pessoas com as quais a organização
tem um relacionamento ou pode precisar entrar em contato.
Temos o compromisso de proteger seus dados, para os quais os protocolos
foram exercidos conforme descrito nesta Política de Privacidade. A LGPD
estipula protocolos e práticas rígidas em relação à forma como a coleta de
dados e o consentimento dos indivíduos são gerenciados. Ao aderir a essas
regulamentações, a Empresa demonstra ainda mais nosso compromisso em
proteger a segurança e privacidade dos dados de nossos clientes, capacitando
nossos clientes com o controle de como suas informações e consentimento são
coletados, registrados e usados.
ENTENDA QUEM É QUEM PERANTE A LEGPD
Entenda quem é quem perante a LGPD
 Titular
É você, a pessoa que possui os Dados Pessoais, seja na condição de
estudante, pai, mãe, responsável, visitante etc.


Controlador

Somos nós, a escola, onde através de nossas áreas e departamentos
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
 Operador
Somos nós ou um parceiro credenciado que, em nosso nome, realiza o
tratamento de Dados Pessoais.
 Encarregado (DPO – Data Protection Officer)
É a pessoa responsável por assegurar o cumprimento da LGPD dentro de uma
organização. Nas escolas da Salesiana de Nossa Senhora Auxiliadora, o
Encarregado trabalha em conjunto com uma equipe multidisciplinar para poder
conduzir os trabalhos necessários nas áreas de tecnologia, administrativa e
jurídica.

ANPD
É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão federal instituído
especialmente para zelar, auxiliar as empresas, implementar e fiscalizar o
cumprimento da LGPD no Brasil.


ALGUNS CONCEITOS E DEFINIÇÕES IMPORTANTES (os tópicos são
apresentados em ordem que vão sendo mencionados)
Política de Privacidade
É o conjunto de regras, procedimentos e orientações administrativas e de
tecnologia a serem observados e seguidos por todos envolvidos de forma a
assegurar a privacidade de seus Dados Pessoais ou de crianças e
adolescentes que você seja o responsável legal.
Dado Pessoal
É o dado relativo a uma pessoa, sendo este capaz de identificá-la ou tornar
possível a sua identificação. Como exemplo, são Dados Pessoais que
permitem a sua identificação: Nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail etc.
Dado Sensível
É qualquer informação sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa.
Tratamento
É qualquer ação realizada com Dados Pessoais. Por exemplo, coleta,
armazenamento, consulta, atualização, compartilhamento, transmissão,
classificação, reprodução, exclusão, inativação etc.
Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes
O tratamento de Dados Pessoais de crianças somente será realizado com o
consentimento específico dado por pelo menos um dos pais ou pelo
responsável legal.

Poderão ser coletados dados pessoais de crianças, sem o consentimento,
quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal,
utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em
nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que
trata.
A participação dos Titulares dos Dados Pessoais em jogos, aplicações de
Internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, deve
somente se referir às necessidades do exercício da atividade proposta.
Consentimento
É a sua declaração autorizando o tratamento de seus Dados Pessoais ou de
crianças e adolescentes que você seja o responsável legal. Nós sempre
solicitaremos o consentimento para uma finalidade específica e você terá total
liberdade para concordar ou não com os Termos de Tratamento dos Dados
Pessoais. Não concordando, os Dados Pessoais não serão coletados, não
gerando assim a contratação de novos serviços ou poderá limitar alguma
prestação de nossos serviços ou experiências.
Os Dados Pessoais poderão ser utilizados sem o prévio consentimento do
Titular ou responsável legal nas seguintes hipóteses: a) se tivermos de cumprir
obrigação legal ou regulatória; b) para exercermos nossos direitos em
processos judiciais e administrativos, c) para realizarmos estudos e pesquisas;
d) para executarmos o contrato ou procedimentos preliminares a este; e) para
proteção à vida ou da segurança física do Titular, f) para atendermos legítimo
interesse, respeitando-se os direitos e liberdades fundamentais do Titular e g)
para proteção do crédito.
. Legítimo interesse
É o que permite que nós possamos tratar seus Dados Pessoais ou de crianças
e adolescentes que você seja o responsável legal para atender as
necessidades educacionais, administrativas e legais, de forma a prover os
serviços oferecidos pelas escolas e obras sociais. A LGPD define que os
interesses só serão considerados legítimos se a forma de uso dos Dados
Pessoais não for contrária à legislação brasileira, a finalidade de uso for
específica e desde que seja dada efetiva transparência a tais usos, bem como
sejam respeitados os seus direitos e liberdades individuais.
Bases legais
São as possibilidades permitidas pela lei e que autorizam o tratamento de
Dados Pessoais. Por exemplo, o consentimento é uma base legal, como
também a necessidade de cumprir um contrato que nós temos com você ou o
cumprimento de uma outra legislação.
. Plataformas
São os sites, sistemas e aplicativos com funções específicas e que podem
coletar e tratar dados diversos, incluindo Dados Pessoais.
Serviços e Experiências
Serviços são as atividades que realizamos para você ou para crianças e
adolescentes que você seja o responsável legal, através das nossas Escolas
ou Obras Sociais pertencentes à Inspetoria Salesiana de Nossa Senhora

Auxiliadora. Os serviços podem ser presenciais ou remotos, digitais ou não
digitais, e incluem ensino, atividades sociais e recreativas, ações sociais,
através de nossos ambientes físicos, nossas plataformas e tecnologias, seja
para uso educacional ou administrativo. Experiências são as formas como você
se relaciona ou interage com a gente.
Tecnologias
São todas as ferramentas digitais, incluindo as de identificação pessoal, como
por exemplo sites, formulários, cadastros digitais, ou ainda o acesso ao Wi-Fi e
outros serviços oferecidos em razão do uso dos serviços educacionais ou
administrativos, como câmeras de segurança, realidade aumentada etc.
Cookies
São arquivos que armazenam temporariamente, no seu próprio computador ou
dispositivo móvel, o que você ou as crianças e adolescentes que você
represente, estejam visitando em um determinado site da Internet. Com base
nestas informações, as empresas que utilizam cookies em seus respectivos
sites podem aprimorar a experiência de navegação para cada pessoa, por
exemplo, oferecendo uma melhor visualização ou até mesmo oferecendo
informações mais relevantes a você. Eventualmente poderemos utilizar cookies
para melhorar a sua experiência de navegação, e quando isto acontecer o
usuário será avisado e poderá aceitar ou não.
ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA LGPD
A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD descreve como as organizações
devem coletar, manipular e armazenar informações pessoais. Essas regras se
aplicam independentemente de os dados serem armazenados eletronicamente,
em papel ou em outros materiais. Para cumprir a lei, as informações pessoais
devem ser coletadas e usadas de forma justa, armazenadas com segurança e
não divulgadas de forma ilegal.
A LGPD-BR é sustentada por dez (10) princípios importantes. Esses princípios
afirmam que os dados pessoais devem:
1. Ter finalidade específica e informada explicitamente ao titular;
2. Adequação a finalidade previamente acordada e divulgada;
3. Necessidade do tratamento, limitado ao uso de dados essenciais para
alcançar a finalidade essencial;
4. Acesso livre, fácil e gratuito das pessoas à forma como seus dados serão
tratados;
5. Qualidade dos dados, deixando-os exatos e atualizados, segundo a real
necessidade no tratamento;
6. Transparência, ao titular, com informações claras e acessíveis sobre o
tratamento e seus responsáveis;
7. Segurança para coibir situações acidentais ou ilícitas como invasão,
destruição, perda, difusão;
8. Proteção contra danos ao titular e a demais envolvidos;
9. Não discriminação, ou seja, não permitir atos ilícitos ou abusivos; e
10. Responsabilização do agente, obrigado a demonstrar a eficácia das
medidas adotadas.
POR QUE ESTA POLÍTICA EXISTE

Esta política de proteção de dados garante que a Empresa:
1. Cumpre as leis de proteção de dados e segue as boas práticas;
2. Protege os direitos de clientes, funcionários, afiliados e parceiros;
3. É aberto sobre como armazena e processa dados de indivíduos; e
4. Protege-se do risco de violação de dados.
FOCO NA PRIVACIDADE E SEGURANÇA
Na empresa, nossa visão é que os dados do cliente são um dos ativos mais
valiosos que uma empresa possui e, quando esses dados nos são fornecidos,
nosso trabalho é protegê-los e usá-los apenas para os fins que nos foram
fornecidos.
FORNECENDO INFORMAÇÕES
A empresa visa garantir que os indivíduos estejam cientes de que seus dados
estão sendo processados e que compreendam:
1. Como os dados estão sendo usados; e
2. Como exercer seus direitos.
BASE LEGAL PARA PROCESSAMENTO
A Empresa obtém o consentimento dos usuários que concordam com os
Termos de Serviço e esta Política de Privacidade ao se inscrever em nossos
serviços ou em nossa plataforma. Os usuários podem retirar o consentimento a
qualquer momento, fazendo uma solicitação formal com o uso.
DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS
A empresa promulgou políticas para proteger os direitos dos
usuários. Permitimos que nossos clientes optem por não receber notificações e
sempre responderemos a solicitações de acesso a dados.
EXCLUSÃO DE DADOS
Ao final do seu compromisso com a Empresa, você pode solicitar a exclusão de
todos os dados que nos sejam enviados para verificação. Sempre atendemos a
essas solicitações.
ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Em conformidade com a LGPD, mantemos um registro de nossas atividades de
processamento. Fornecemos essas informações aos nossos clientes assim que
uma solicitação formal é feita.
NOTIFICAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DADOS
Fazemos o nosso melhor para proteger seus dados, embora o inesperado
possa acontecer. Temos o compromisso de sempre ser totalmente
transparentes e notificar a autoridade supervisora e todas as partes afetadas
de acordo com os requisitos da LGPD.
COMO FALAR SOBRE SEUS DADOS PESSOAIS COM A GENTE ?
Se você acredita que seus Dados Pessoais foram utilizados de forma
incompatível com esta Política de Privacidade ou Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais, ou mesmo se você tiver dúvidas sobre o tratamento de seus

dados pessoais ou exercício de seus direitos ou dos direitos relacionados à
crianças e adolescentes que você represente legalmente, bem como,
comentários sobre esta política, entre em contato conosco.
Encarregado (DPO)
Leandro Oliveira Cipriano
• E-mail
leandro@waltercon.com.br
• Endereço para correspondência
Av. Jerônimo Monteiro, 775, Glória, Vila Velha/ ES. CEP 29.122-725
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