POLÍTICA DE PRIVACIDADE
08 de dezembro de 2020

Bem-Vindo(a)!

A Edukon é uma plataforma de aprendizagem digital que otimiza
a entrega de resultados de instituições de ensino, fortalecendo
os processos da comunidade escolar e disponibiliza ao público em geral este website
para permitir o contato conosco por meio de e-mail ou whatsapp.
A empresa se compromete em respeitar a sua privacidade e a proteger os dados
pessoais que nos são confiados. Esta Política de Privacidade busca explicar de maneira
clara e acessível como dados pessoais poderão ser tratados pelo escritório.
Caso tenha dúvidas ou precise tratar de qualquer assunto relacionado a esta Política ou
a dados pessoais, entre em contato conosco por meio do seguinte e-mail
dpotedukon@gmail.com.
•

Escopo

A presente Política de Privacidade descreve as práticas de privacidade e segurança que
a EDUKON implementa na coleta, utilização e demais etapas do tratamento de
informações pessoais aos quais tem acesso por meio de seu website. A EDUKON
entende que seus dados são bens valiosos e que devem ser preservados. Criamos nossa
política de privacidade para que você saiba exatamente como e em que situações
tratamos seus dados, garantindo transparência e segurança ao titular em todo o
processo. A política também explica sobre as opções que o titular dispõe para exercer
seus direitos relativos a estas atividades de tratamento de dados pessoais.
•

Aplicação

Esta Política se aplica aos tratamentos de dados pessoais realizados pela empresa para
prestar seus serviços. Entende-se por informações pessoais todas as informações
relacionadas a uma pessoa física identificada ou identificável. Ou seja, qualquer
informação que possa identificar direta ou indiretamente alguém, como, por exemplo,
seu nome e e-mail.
Esta Política poderá sofrer alterações ao longo do tempo, para fins de conformidade
com os requisitos legais ou para atender a interesses legítimos da EDUKON. Caso haja
qualquer alteração, estas serão divulgadas em nosso site.
A EDUKON tem o compromisso de não transferir a terceiros ou utilizar os dados
coletados para finalidades distintas daquelas para as quais estes foram coletadas. A
EDUKON se compromete a não alterar a integridade das informações fornecidas de
maneira deliberada, resguardando sempre os direitos do titular (art 18).

Última Alteração: 08/12/2020.
•

Finalidade

Os dados coletados pela empresa são tratados nas seguintes situações:
Prestação de Serviços: Para a prestação dos serviços contratados pelas escolas, a
EDUKON trata Dados Pessoais apenas para viabilizar o acesso dos colaboradores e
alunos da escola a plataforma, atuando como operador destes dados, os quais são
colhidos pela escola, e atentando-se a solicitar o mínimo possível para a identificação
do usuário, observando sempre as diretrizes éticas.
Os Dados coletados neste contexto são fornecidos diretamente pelas escolas. Por esse
motivo, são claras as finalidades de utilização de Dados Pessoais para a prestação dos
Serviços.
Contato via Website: Através de nosso website, é possível nos contactar por meio de email “Contato”, sendo necessário apenas o fornecimento de dados mínimos para
retorno do contato, sendo estes fornecidos diretamente pelo interessado, atuando
nesta situação como controlador dos dados, os quais não ficarão armazenados após a
resposta da empresa.
Respeitar as leis e regulamentos aplicáveis.
•

Compartilhamento de Dados

Os dados coletados pela EDUKON são utilizados apenas para uso interno pela equipe de
colaboradores, os quais estão contratualmente obrigados a manter sigilo/preservar os
dados pessoais tratados conforme as diretrizes legais.
Portanto, utilizaremos os dados para cumprimento do contrato de prestação de
serviços.
•

Quais os fundamentos legais para tratamento dos seus dados?

Para tratamento dos dados pessoais colhidos, temos como base os seguintes
fundamentos legais: a Lei nº 13.709/2018 e demais regulamentações brasileiras
aplicáveis.
Os dados recebidos por meio “CONTATO” são colhidos apenas para possibilitar resposta
a solicitação formulada pelo titular. Estes dados são colhidos com base no legítimo
interesse do controlador (Art 7º, IX), vez que possibilitam o exercício da atividade
desenvolvida.
Os dados de colaboradores e alunos são tratados para possibilitar a execução do
contrato (Base legal para tratamento – Execução de contratos – Art 7º, V) firmado entre
a EDUKON e a escola parceira.
•

Armazenamento

A EDUKON mantém os Dados Pessoais somente pelo tempo que for necessário para
cumprir com as finalidades para as quais foram coletados, inclusive para fins de
cumprimento de quaisquer obrigações legais, contratuais, de prestação de contas ou
requisição de autoridades competentes. Todos os Dados Pessoais coletados serão
excluídos de nossos servidores quando assim for requisitado pelo titular do Dado
Pessoal ou quando estes não forem mais necessários ou relevantes para oferecermos
os nossos Serviços, salvo se houver qualquer outra razão para a sua manutenção, como
eventual obrigação legal de retenção de dados, ou necessidade de preservação destes
para resguardo de direitos da empresa.
•

Direitos do Titular

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais garante direitos relacionados à privacidade e
à proteção dos Dados Pessoais, tais como confirmação de tratamento de dados
pessoais, pedido de correção de dados, eliminação dos dados, dentre outros, podendo
o titular exercê-los livremente.
•

Como solicitar informações sobre seus dados e exercer seus direitos?

Em nosso site disponibilizamos com acesso gratuito e facilitado nossa política de
privacidade, a qual explica detalhadamente o tratamento de dados por nossa empresa,
bem como disponibiliza nosso e-mail exclusivo para comunicação com os titulares de
dados que desejem receber informações ou exercer seus direitos de outra forma., tais
como:
- Solicitar Informações sobre o tratamento de seus dados pessoais;
-Solicitar a exclusão de dados pessoais;
-Qualquer outro tipo de solicitação referente ao processamento de seus dados pessoais.
Caso tenha alguma dúvida a respeito do cumprimento da presente Política de
Privacidade, o titular dos dados deverá entrar em contato com nosso Encarregado,
através do e-mail dpotedukon@gmail.com.

EDUKON

