POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO,
neste ato denominada BELAS ARTES, reconhece a importância da privacidade de dados pessoais e, em atendimento
à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/18), deseja que você se familiarize com a maneira
como há a coleta, o armazenamento e o tratamento dos seus dados.
Esta Política de Privacidade descreve as práticas adotadas quanto aos dados coletados, desde sua primeira
navegação em nosso portal acadêmico, operados e controlados pela BELAS ARTES.
Ao fornecer os seus dados pessoais ao BELAS ARTES você aceita os termos e condições desta Política de
Privacidade.

1. Quais dados são tratados?
Informações pessoais: Nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, telefone, endereço residencial, CPF, RG,
filiação;
Informações acadêmicas: ano de conclusão do ensino médio, instituição que concluiu o ensino médio, endereço, tipo
de instituição;
Além das informações acima também é coletado cópias de alguns documentos acima citados, a fim de comprovar a
veracidade das informações, efetivar a matrícula e a prestação dos serviços educacionais.

2. Finalidades para o tratamento de seus dados pessoais
A partir do fornecimento de seus dados pessoais, o usuário está de acordo e consente com os tratamentos de dados
especificados nesta Política, a fim do atendimento das exigências do Conselho Nacional de Educação – CNE,
Ministério da Educação – MEC e demais órgãos regulamentadores.

3. Como são tratados os seus dados
A BELAS ARTES adota as melhores práticas de Segurança da Informação, priorizando a segurança e proteção dos
dados pessoais de seus usuários.
É priorizada a anonimização dos dados pessoais, em casos específicos de análise de dados, e a adoção de medidas
técnicas como prevenção à violação da privacidade dos dados pessoais.
Caso o usuário forneça informações de pagamento, como dados de cartão de crédito, essas serão transferidas à
empresa contratada pela BELAS ARTES, com medidas de criptografia, e não serão armazenados no banco de dados
da BELAS ARTES.

4. Das medidas de segurança
O acesso ao ambiente virtual da BELAS ARTES, bem como a veracidade das informações prestadas, são de única
responsabilidade do usuário.
A BELAS ARTES visando proteger e manter seguras as informações coletadas, instalou alguns procedimentos de
segurança da tecnologia, inclusive gerando senha e login para acesso pessoal e intransferível. Recomendamos que
sua senha e o login não sejam divulgados a terceiros.

5. Do tempo do tratamento dos dados
O tratamento dos dados se dará pelo tempo exigido por lei, ou o tempo necessário para resguardar o exercício regular
de direitos da BELAS ARTES, em cumprimento das obrigações legais ou regulatórias, nos termos do art. 16 da Lei
nº 13.709/18.

6. Da aceitação
A aceitação desta Política de Privacidade é indispensável à utilização do site e dos serviços educacionais prestados
pela BELAS ARTES, haja vista as questões técnicas e contratuais.
Esta Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento e com efeito imediato, sendo informadas
diretamente no site, sendo assim, solicitamos que a revise com frequência para esclarecimentos e informações
atualizadas.

