AVISO DE PRIVACIDADE

O INSTITUTO YARA TUPYNAMBÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
22.644.074/0001-01, situado à Rua Soares do Couto 144 – Vila Paris, na cidade de Belo
Horizonte/MG, CEP: 30380-760, em reconhecimento da importância dos cuidados devidos no
tratamento de dados pessoais e visando a proteção dos titulares de dados, implementa este Aviso de
Privacidade, com base na Lei nº 13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD).
No processo de cadastro, candidatura e/ou inscrição como fornecedores ou alunos dos cursos
profissionalizantes oferecidos pela Entidade, no nosso banco de dados, naturalmente, alguns dados
pessoais são coletados, através do formulário. Assim, é importante que você leia os Termos e
Condições a seguir, para que entenda, de forma transparente, os motivos e embasamento legal pelo
qual trataremos seus dados pessoais coletados.
A plena compreensão deste termo permite que você tenha conhecimento de como o Instituto Yara
Tupynambá trata seus dados pessoais e como você pode exercer seus direitos como titular desses
dados.
Trata-se de dados pessoais coletados, passíveis de serem apresentados no formulário de
fornecedores e inscrição, bem como na página de envio, tais como:
Dados coletados de candidatos
interessados a fornecer
produtos e serviços e de
candidatos a realização de
cursos
 Nome
 Documentos
pessoais
(carteira de identidade e
CPF)
 Data de Nascimento
 Estado civil
 Gênero
 Ocupação
 Endereço completo
 E-mail
 Telefone fixo e celular
 Informação caso seja
Portador
de
Necessidades Especiais

Finalidade






Cadastrar
os
candidatos
interessados em fornecer
produtos e serviços, bem
como
interessados
em
participar do processo seletivo
para preenchimento de vagas
dos cursos de qualificação
profissional oferecidos pela
Entidade.
Entrar em contato com
possíveis fornecedores bem
como com os candidatos
selecionados para passar
informações necessárias e ou
adicionais sobre o curso a ser
realizado, quando for o caso.
Analisar
os
dados
de
possíveis fornecedores e de
candidatos interessados a
realizar os cursos ofertados
pela Entidade.

Hipótese de
tratamento
Procedimentos
preliminares
à
execução de Contrato Art. 7º, V.

Como usamos seus dados pessoais: Os dados pessoais coletados são utilizados para analisar o
cumprimento dos requisitos exigidos à seleção do candidato interessado a realizar os cursos

ofertados pela Entidade.
Todas as informações fornecidas por você, assim como o próprio registro, serão armazenadas pelo
Instituto Yara Tupynambá de forma responsável e em conformidade com a LGPD. O Instituto Yara
Tupynambá se compromete a eliminar ou anonimizar os dados pessoais coletados após o término
das finalidades.
Ao realizar o envio de seus dados, você compreende e formaliza seu interesse em participar ou dar
continuidade ao processo seletivo dos cursos de qualificação profissional oferecidos pela entidade,
podendo a qualquer momento desistir da participação.
Armazenamento dos dados: Os dados de cadastro serão mantidos por período de até 01 (um ano),
tendo sua imediata exclusão após este período.
Seus direitos como titular de dados: O Instituto Yara Tupynambá tem grande preocupação com a
sua privacidade, e como demonstração desta preocupação, permite que você como titular de dados
possa a todo momento exercer os seguintes direitos:










Confirmação da existência de tratamento dos seus dados pessoais;
Acesso aos dados tratados pelo Instituto Yara Tupynambá;
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto na LGPD;
Eliminação dos Dados Pessoais tratados com seu consentimento, exceto nas hipóteses
legais;
Informação das entidades públicas e privadas com as quais o Instituto Yara Tupynambá
realizou uso compartilhado de seus dados pessoais;
Revogação do consentimento quando o tratamento do dado for pautado nesta hipótese de
tratamento;
Revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de Dados
Pessoais que afetem seus interesses;
Direito de oposição a tratamentos realizados em desconformidade com a lei.

Para garantir que os direitos acima serão realizados somente pelos titulares de dados ou seus
representantes, o Instituto Yara Tupynambá poderá realizar contato para confirmar sua identidade.
É importante que o titular de dados esteja ciente que nem todos os direitos acima podem ser
atendidos, dependendo da hipótese de tratamento a ser utilizada pelo Instituo Yara Tupynambá em
seus processos de tratamento de dados, resultando no não atendimento de uma solicitação, mas com
uma explicação clara sobre o motivo do não atendimento.
Compartilhamento de dados com terceiros: O Instituto Yara Tupynambá poderá compartilhar
seus dados pessoais com agentes patrocinadores e ou financiadores das atividades da Entidade, bem
como órgãos de controle, auditores internos e externos contratados para assessoria, consultoria e
auditoria dos projetos da Entidade, bem como com terceiros participantes dos projetos, visando
compartilhamento de perfil para integração e interação profissional.
O compartilhamento desses dados poderá ser necessário para o cumprimento da finalidade
transparência dos processos internos da Entidade.
Medidas de segurança: Os dados são protegidos através de diversas medidas de segurança, como:



Acesso ao website protegido através de login e senha
Gerenciamento de usuários



Backup de dados

Caso o titular dos dados tenha alguma dúvida, reclamação ou desejar exercer algum dos seus
direitos, poderá entrar em contato conosco através do e-mail: dpo@yaratupynamba.org.br ou
através do telefone: 31 98822-0180 – Tatiana Andrade.
Atualização deste termo: Este termo poderá ser atualizado e a nova versão disponibilizado em
nosso site: www.yaratupynamba.org.br/lgpd

Belo Horizonte, 9 de maio de 2022.

